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 * ميرم ةروس بارعإ ل

 ١ صعيص 89
 © ةميركلا روسلا يف تحرش نآرقلا روس ضعب اهب أدبت يتلا فرحألا هذه

 ش . ةقباسلا

 و
 هو ركل دبع لإن 8 ١

 فاضم وهو . ةمحر ركذ ولتملا اذه : ريدقتب فوذحم أدتبم ربخ : ةمجر ركذ ©

 . ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : ةمحر . ةمضلاب عوفرمو

 ريمض فاكلاو فاضم رهو ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلإ فاضم : هديع كير ©
 بوصنم «ةمر» ردصملاب هب لوعفم : هدبع . ةفاضالاب رج لحم يف بطاخملا
 رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاحلاو . فاضم وهو ةحتفلاب

 . ةفاضالاب

 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلاب هلثم بوصتم ؛هدبع» نم لدب : ايركؤ ©

 الو ثينأت فلأ هيف ًايبرع نوكي نأ زوجيو ةركنلا يف نوني يمجعا مسا وهو ٠

 . ةركن الو ةفرعم يف هنيونت زوجي

 ١ انجي ةيرمْإ ©

 ةلمجلاو . بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم «نيح» ىنعمب نمزلل فرظ : ذإ ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف : هدعب ةيلعفلا

 لعافلاو .رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : هّير ىداث ©

6. 



 ةحيتفلاب ميظعتلل بوصنم هب لوعفم :هبر .وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض
 . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءالاو فاضم وهو

 ' ةفص : ًايفخ . ةحتفلاب بوصنم  دكؤم ردصم  قلطم لوعفم : ًايفخ ءادن ©
 . ةحتفلاب هلثم بوصنم ءادنل - ثعن

 لك 1َويقءركْفآوَؤ قيود تمم
 © . ايدل

 .ريدقت وج هيف راتسم يمض لعافلاو حتفلا ىلع يثبم نئاس لع: لق »

 نأل وأ لايعتسالا ةرشثكلو ًاراصتنمخا ةفوذحم ءادن ةادأب ىدانم : .وِه

 فاضم وهو ىدانملاب ءافتكا ءادنلا ةادأ تفذح ليقو مولغم ةئاحيس ىدانملا

 نم ةفوذحملا ءايلاو ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةحتفلاب ميظعتلل بوصنمو
 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض اهيلع ةرسكلا ةلالدلو طخلا

 - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف ةلمجلا : ينم مظعلا نهو ينإ ©

 ' ريم ءايلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ْنِإ .اهنم لوؤملا ردصملا وأ
 .'حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : نهو . ؛ْنِإ» مسا بصن لحم يف ملكتملا

 ةلمجلاو نهوب قلعتم رورجتو راج : ينم . ةمضلاب عوفرم لعاف : مظعلا
 .يمظع فعض : ىنعمب نإ" ربخ عقر لحم ين «ينم مظعلا نهو» ةيلعفلا

 برعتو « مظعلا نهو ١ ىلع واولاب ةفدطعم : ًابيش سأرلا لعتشاو ©

 نع بولقم زييمتلا اذه لصأو . ةحتفلاب بوصنم زييمت : ًابيش .اهبارعإ
 ريدقتب ًاقلطم ًالوعفم نوكي نأ زوجيو سأرلا بيش لعتشاو هلصأ ذا لعافلا
 ةغالبو ةعيدب ةراعتساو ةرهاظ ةحاصف ريبعتلا يفو . ًابيش سأرلا باشو

 سأر هنأ بطاخملا ملعب ءافتكا ًابيش يسأر لعتشاو لقي مل هنأل ةددهشم

 . رعشلا يف هراشتناو هتراناو هضايب يف رانلا ظاوشب بيشلا هبنشو ..ايركز

 عراضم لعف : نكأ . بلقو مزجو يفن فرح : مل .ةفطاع واولا : نكأ ملو ©

 دال



 هلصأ نأل واولا تفذحو هرخآ نوكس همزج ةمالعو ملب موزجم صقان

 . انأ هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض «ناك» مساو نينكاسلا ءاقتلال «نوكأ»

 يف لصتم ريمض فاكلاو ًايقشب قلعتم رورجبو راج : ًايقش ّبر كئاعدب ©
 بر . كئاعد ببسب وأ كايإ يئاعدب نكأ مو يأ ةفاضالاب رج لحم

 لب طق ًايقش نكأ مل ىنعمب ةحتفلاب بوصنم «نكأ» ربخ : ًايقش . تبرعأ
 . يل تبجتسا كتوعد املك

 © اكن بهكاَنَء قمآئو ىو امنع
 لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ .ةفطاع واولا : ياوملا تفخ يذإو ©

 ىلع ينبم ضام لعف : تفخ . اهمسا بصن لحم يف ملكتملا ريمض ءايلاو

 عفر لحم يف لصتم ريمض ءاتلاو كرحب ا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا

 «يلاوملا تفخ ١ ةيلعفلا ةلمجلاو . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : يلاوملا .لعاف

 . ىلوم عمج يهو ؛نإ) ربخ عفر لحم يف

 ىنعمو . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءايلاو رورجنو راج : يثارو نم ©

 مهلعف تفخ ىنعمب : يلاوملا يف ةيالولا تفخ يأ .يتوم دعب : «يئارو نم» :

 قلعتم وهو يدعبو يفلخ ىنعمب : يئاروو . يئارو نم مهتفالخ ءوس وهو

 . تفخب قلعتيف «يمادق» ىنعمب وأ . يلاوملاب

 ىلع ينبم نضام لعف : تناك . ةفطاع : واولا : ًارقاع ىتأرما تناكو ©

 عوفرم ؛ناك# مسا : يتأرما . ال لحم ال ةنكاسلا ثيزأتلا ءات ءاتلاو حتفلا
 رج لحم يف لصتم ريمسم ءابلاو ملكتلا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةمغلاب
 «تناك) ءات ترسكو . ةحتفلاب بوصنم «ناك» ربخ : (ًارقاع» و ةفاضالاب

 . نينكاسلا ءاقتلال

 ءاعد لعف : به . ةيفانئتسا ءافلا . كلضف نم ينحنماف : ىنعمب : : ىل بهف ©

 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو . - بلط  ةغيصب عرضتو

 . لوألا لوعفملا ماقمب بهب قلعتم رورجمو راج : يل

 دلالاب



 مسا : ندل . كلضف نم يأ . بيب قلعتم رورجيو رانج : ايلو كندل نم ©

 تا ىلع ينيب لصتم حض افاكلاو . نمي رج لع يف ةوكسلا لع ينبع

 . يرمأ يلب يبلص

 نا هل رس م سرس

 227 جلوي نمو 1

 عراضم لعف : ثري . ًايلول - تعن - ةفص بصن لحم يف : ةلمجلا : يفثري ©

 ةياقؤلل :.نؤنلا . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم

 ثزإ ثرإلاب دارملاو . اهبارعإ برعتو «ينئري' ىلع واولاب ةففطعم : :ثريو ©
 1 . لاملا ثروت ال ءايبنألا نأل ملعلاو عرشلا

 رورخي هيلإ فاضم : بوقعي . ثريب قلعتم رورحمو راجن : بوقعي لآ نم ©
 .ةيملعلاو ةمجعلل - نيونتلا - فرصلا نم عونمم هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتشلاب

 ..اهبارعإ برعتو هيلو يل به» ىلع واولاب ةفوطعم : ًايضر بر د

 © يجرم مَل لكل يمنا ا 7
 .ءاذن ةادأ : اي : ايركز اي : هل لاقو هل هتاحبس هللا باجتساف يأ : انركز اي ©

 ىدانم هنأل رذعتلل فلألا ىلع ردقملا مضلا ىلع ينبم :ىدانم مسا : ايركز

 . - لوقلا لوقم -هب لوعفم بصن لحم يف هدعب امو بصن لحم يف درفم ملع

 ريمض «انا"و لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نإ: مالغي كرشين ان ©
 . ,ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : رشبن . 0نإ) مسإ بصن لح يف لصتم
 بطاخملا ريمض فاكلاو . نحن هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 .رشبنب قلعتم.رورجمو راج :مالغب .هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم

 مال



 . مالغل - تعن  ةفض رج لحم يف هدعب ةيمسالا ةلمجلاو

 يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو ةمضلاب عوفرم أدتبم : ىدحي همسا ©

 ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : ىبحي . ةفاضالاب رج لحم

 لب : ليقو لعفلا نزوب هنألو ةيملعلل فرصلا نم عونمم هّنأل نوني لو رذعتلل
 . لعفلاو مسالا نيب ًاقيرفت ةروصقملا فلألاب بتكو عراضم لعف هلصأ َّنا

 لحم يف وأ مالغل ةيناث ةفص رج لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : هل لعجنت مل ©

 عراضم لعف : لعجن .بلقو مزجو يفن فرح :مل .«ىيحي» نم لاح بصن
 هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض لعافلاو هرمخآ نوكس همزج ةمالعو ملب موزجم

 . لعجنب قلعتم رورجمو راج : هل . نحن

 رج لحم يف مضلا ىلع ينبم مسا : لبق . رج فرح : نم: : ًايمس ليق نم ©

 ىيحيب دحأ مسي مل : ىنعمب . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًايمس . نمب
 . «ايمس» نم ةفوذحم لاحب وأ لعجنب قلعتم «لبق نم» رورجملاو راجلاو هلبق

 وج هيف راتسم ريمض لعافلاو حتفلا لع يثبم ام لحف : لاق: ْثر لاق ©

 . ةعبارلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : در . وه ةريدقت

 ينم ءنبأ نمااوأ «فيك» مب ماهنتسا مسا : ىلإ: مالغ يل نوكي ىّنأ ©

 . فوذحم مدقم «نوكي١ ربخب قلعتم ناكم فرظ بصن لحم يف نوكسلا ىلع

 ربخب قلعتم رورجمو راج : يل . ةمضلاب عوفرم صقان عراضم لعف : نوكي

 . ةمضلاب عوفرم رخؤم (نوكي» مسا : مالغ «نوكي»

 واولا . ةسماخلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : دقو ًارقاع ىتأرما تناكو ©

 . قيقحت فرح : دق . لاح بصن لحم يف : اهدعب ةلمجلاو . ةيلاح
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 ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : ًايتع ربكلا نم تغلب ©
 نم .٠ لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ءاتلاو - ملكتملا ريمض  كرحتملا عفرلا

 هب لوعفم : ًايتع . «تغلب» لوعفم نم ةفوذحم لاحب رورجمو رابج : ربكلا
 فوضوملا فذح دقو ًاريبك ًانسم وأ ًادح تغلب : ىنعمب ةحتفلاب بوصنم
 ش . هلم «ًايتع» ةفصلا تلحو «ًادح١ لوعفملا

2402807 210100010 08# 
 اج هيف رس يبس عاشو فلا لع يم نضام لعق: كلذك لاق ©

 عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم «لثم) ىنعمب مسا فاكلا : كلذك . وه هريدقت

 . لم يف فاكلا نوكي نأ زوجيو . كلذك رمألا : هريدقت فوذحم أدتبمل ربخ

 ' رخإ لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ . لاقب هب ًالوعفم بصن
 ا“ رقي مهجم ىلإ ةراشالاو . باطخلل فاكلاو دعبلل ماللا . ةفاضالاب

 . «نيه يلع ىه١ هلرق وهو اهدعب

 ميظعتلل عوفرم لعاف : كبر . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : كبر لاق ©
 : . ةفاضالاب رج لحم يف بطاخملا ريمض فاكلاو ةمضلاب

 : يلع . أدتبم عفر لح يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم ريم : نيه يلع وه ©
 وهو: : ىنعمب . ةمضلاب عوفرم اوه) رب : نيه . نيب 'قلعتم رورجمو راج
 . لهس يأ : نيه يلع هقلخ وأ رمألا يأ

 : تقلخ . قيقحت فرح : دق . ةيفانتسا :.واولا : لبق نم .كتقلخ دقو «

 , ريمض ءاتلا . هناحبس ملكتملا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعق

 ٠ لحم يف حتفلا ىلع ينبم بطاخملا ريمض فاكلاو لعاف عفر لحم يف لصتم
 لحم :يف مضلا ىلع ينبم مسا : لبق . رج فرح : نم ؛ هب لوعفم بصن

 ٠ تقلخب قلعتم رورجملاو راجلاو نمب رج

 : كت . بلقو مزجو يفن فرح : مل . ةفطاع : واولا : ًائيش كت ملو ©

 نونلا ىلع رهاظلا نوكسلا همزج ةمالعو ملب موزجم ضقان عراضم لعف

 كك



 اهمساو نيتكاسلا ءاقتلال ًابوجو واولا تفذحو ًاناوج فيفختلل ةفوذحملا

 . ةحتفلاب بوصنم «نكت» ربخ : ًائيش . تنأ هريدقت ًابوجو رتتسم زيمض

 كر هين بلو ٠٠١
 ٌةَياَء 1 لعَجأ ِتيَرلاق

 #©© دوس 24 :

 لل

 ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق : بر لاق © .

 . ةعبارلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : بر . وه هريدقت

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو - بلط  ةغيصب عرضتو ءاعد لعف : ةيآ ىل لعجا ©
 : ةمالع يأ : هيآ . لعجاب قلعتم رورجمو راج : يل . تنأ هريدقت ًابوجو

 هب ينترشب ام عرقو اهب ملعأ ةمالع ىنعمب ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم

 . - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف ؛ةيآ يل لعجا  ةيلعفلا ةلمجلاو

 هب لوعفم بصن لح يف : اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو . تبرعأ لاق : كتبآ لاق ©
 ينبم بطاخملا ريمض فاكلاو ةمضلاب عوفرم أدتبم : ةيآ  لوقلا لوقم

 . كتمالع لاق : ىنعمب . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع

 هالا و . بصان يردصم فرح : نأ : اهلصأ : آلآ : ساثلا ملكت الآ © :

 ةحتفلا هبصن ةمالعو ْنأِب برصنم عراضم لعق : ملكت . ال لمع ال ةيفان
 بوصنم هب لوعفم : سانلا . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 (ْنأ) و . بارعالا نم اهل لحم ال «نأ» ةلص «سانلا ملكت» ةلمجو . ةحتفلاب

 . «كنتيآ» أدتبملا رب عفر لح يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو
 كب سيل قلخلا وس تنأو اهيلايلب مايأ ةثالث : ىنعمب : ًايوس لايل ثالث ©

 ةيفرظلا ىلع بوصنم ملكتب قلعتم نامز فرظ : ثالث . مكب الو سرخ 1
 هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلإ فاضم : لايل . فاضم وهو ةحتفلاب

 نيونتلا يقبو ةركن مسا صوقنم مسا هّنأل ةفوذحملا ءايلا ىلع ةنونملا ةرسكلا
 8 ةحتفلاب بوصنم لاح «ايوس» و ةفوذحملا ءايلا ىلع الاد

 ماا



 ١١ يدعو اوه جل آخ يلفت كوي ©
 لعف : جرخ . ةيبيس نوكت نأ زوجيو ةيفاتثتسا : ءافلا : هموق ىلع جرخف ©

 , ىلع . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام

 يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاملاو جرخب قلعتم رورجو راج : هموق

 ةفرغلا وأ 'ىلصملا نم يأ جرخب قلعتم رورجيو راج : ىحوأف بارحملا نم ©

 يتبم ضام لعف : : راثأ ىنعمب “ : ىحوأ .٠ ةفطاع : ءافلا' . دجسملا. نم .ليقو

 هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعشلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع

 . وه

 0 اوحبس نأ مهبلا ©

 ظفل مسا ركذي 20 فذح دقو هوسدقو هللا اههننو اوَلَص ىنعمب وأ

 ' فالح ىلع ينبم رمأ لعف «اوحبس» و . لوقلا قايس نم مولعم هلأل ةلالجلا

 ' عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم نأل نونلا

 نوكت نأ زوجيو . ال لحم ال ةيريسفت «اوحّبس» ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف

 راشأف : ريدقتب لوقلا نوكيف رج فرح اهلبق ردق اذا ةيردصم ةيريسفتلا «نأ»

 . اوحبس نأ ىلإ و أ اوحبس نب مهيلا

 لوأ ىنعمب . ةحتفلاب ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ : ًايشعو ةركي#ه

 نافرظلاو اهبارعإ برعتو «ةركب» ىلع واولاب ةفوطعم : ًايشعو .هرمخآو راهنلا

 ن6 ا رد
 ينبم درفم ىدانم : ىبحي . ءادن ةادأ : اي : ىبي اي هللا لاقو يأ : ىبحي اي ©

 نم :عونمم مسالاو . بصن لحم يف رذعتلل فلألا ىلع زدقملا مضلا ىلع
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 . ةمجعللو عراضملا لعفلا نم هلصأ نأل فرصلا

 - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحب يف : ةلمجلا : ةوقي باتكلا ذخ ©

 ءاقتلال رسكلاب كرح يذلا نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : ذخ . ردقملا
 هب لوعقم : باتكلا . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نينكاسلا

 «ذخ# ريمض نم لاحب وأ ذخب قلعتم رورجمو راج : ةوقب .ةحتفلاب بوصنم

 . اهيف اب مكحاو دييأتلاو قيفوتلاب راهظتساو ةوقو دجب ةاروتلا ذخ ىنعمب

 ىلع ينبم ضام لعف : ينآ . ةيفاننتسا : وارلا :ًايمص .مكحلا هانيتآو ©
 ريمض ءاطلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ةان» و . انب هلاصتال نوكسلا

 ةمكحلا يأ : مكحلا . لوأ هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصقم

 . ةحتفلاب بوصنم لاح : ايبص . ةحتفلاب بوصنم ِناث هب لوعفم

 © ايدو ةكدات1 ناتو ٠١ 2 7 رس
 يأ امهريغو هيوبأ ىلع اندل نم ًافطع هانحئمو : ىنعمب أ اندل نم ًاثانحو ©

 . اهبارعإ برعتو ؛مكحلا» ىلع واولاب ةفوطعم : . هيلع انم ةمحرو 1

 0 ا ةطيوع ةفيسب قاعشم رو راب ١ : اندل نم

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ؛اناو

 ةلوعفم نوكت نأ زوجيو . اهلثم برعتو «ًانانح» ىلع واولاب ةفوطعم : ةاكزو ©:
 : ىنعملاو . ةاكز هانيكزو : ريدقتب رمضم لعفب ردصملا ىلع ةبوصنم ًاقلطم
 . مهيلع قدصتيو سانلا ىلع فطعتي يأ . ةقدصلا ليقو ةراهطلا

 حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك . ًايقت هاتلعجو ىنعمب : ًايقت ناكو ©
 بوصنم ؛«ناكا» ربخ : ًايقت . وه هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض : اهمساو

 . ةحتفلاب

 دال



 حس ب ل يا و آ

 8 اًييعارجْر كي ويدل ابو : ١

 ًاعيطمو ًآنسخم ىنعمب اهبارعإ برعتو ةقبانسلا ةميركلا ةيآلا يف «ًايقتاو «انانح»
 ءايلا, مسالا رج ةمالعو أرب" لعفب قلعتم رورجمو اج : هيدلاوب 8 هيدلاول

 يف زسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو ةفاضالل نونلا :تفذحو ىنثم هنأل

 ْ . ةفاضالاب رج لح

 ' لعف : نكي . بلقو مزجو يفن فرح : مل . ةفطاغ : واولا : نكي ملو ©

 ' ءاقتلال واولا تقذحو هرخخأ نوكس همزج ةمالعو ملب موزجم صقان عراضم

 0 . وه هريدقت ازاوج رتتسم ريمض اهمساو نينكاسلا

 نكي مل : ىنعمب . ةحتفلاب نابوصنم عباتتلا ىلع نكيل ناربخ : ًايصع ًارابج ©
 . هيدلاول ًاقاع وأ هبرل ًايصاع

 ظ © ايتو ونمو هوك ١
 : هيلع .'"ةمضلاب عوفرم أدتبم : مالس . ةيفانئتسا واولا : هيلع مالسو ©

 زوجيو . ءاعد هيف نأل ةركتلاب ءادتبالا زاجو أدتبملا ربخنب قلعتم رورجيو راج
 . هيلع هللا مالس :: ريدقتب ةفرعم نوكي نأ

 قلغتم ةحتفلاب ةيفرظلا. ىلع بوصنم  نامز فرظ هيف لوعفم : دلو موي ©
 لعافلا بئانو حتفلا ىلع ينبم لوهجسملل ينبم ضام لعف : دلو . مالسب

 . ةفاضالاب رج لحم يف «دلو» ةلمجو . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض

 ' فطغلا يوارب ناتقوطعم ناتلمسجلا : ًايح ثعبي مويو تومي مويو «
 رقتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : توبمي . دلو موي» ىلع
 لعف : ثعبي . ةفاضالاب رج لحم يف «تومي» ةلمحو . وه هريدقت ازوج هيف
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 ازاوج هيف رتتس

 سا



 موي ثعبي موي" ىنعمب . ةفاضالاب رج لحم يف ؟ثعبيال ةلمجو . وه هريدقت

 . ةحتفلاب بوصنم لاح : ًايح .ةمايقلا

 ١ يورث[ مامن ْنَدَصاَؤإ آف رَو ©
 ىلع ينبم رمأ لعف : ركذا . ةيفانئتسا : واولا : ميرم باتكلا ف ركذاو ©

 راج : باتكلا يف . تنأ هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا

 نم عرنم هنأل نوني لو بوصنم هب لوعفم : ميرم . ركذاب قلعتم رورجمو
 . ةفرعملاو ثينأتلل !نيونتلا» فرصلا

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم «نيح» ىنعمب نمزلل فرظ : ذإ : تذيتنا ذإ ©
 يأ : تذبتنا . نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب هرمخآ كرحو ركذاب قلعتم بصن
 . اهل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف «تلزتعا»

 رج لحم يف «تذبتنا» ةلمجو . يه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 . ةفاضالاب

 ريمض («اه» و تذبتناب قلعتم رورجمو راج : ًايقرش ًاناكم اهلهأ نم ©
 بوصنم ناكم فرظ :ًاناكم .ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم
 - تعن  ةفص : ًايقرش . ًاناكم هدصاق ىنعمب ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم وأ
 وهو ميركلا لوقلا اذه بارعال رخآ هجو ةمئو .ةحتفلاب اهلثم ًابيوصنم ًاناكمل
 ىلع . اهلهأ ىلا يقرشلا ناكملا نم لقتنا دق «يف» ىنعمب «نم# راجلا نوكي نأ
 ًاناكمو . بوصأ لوألا هجولاو . يقرش ناكم يف اهلهأ ا ىنعم

 . سدقملا تيب يقرش ليقو . اهتيب ىنعمب : : ًايقرش

 © ايوا لكن سور اهلْإظسة جمهرة 0 2
 ضام لعف : تذختا . ةفطاع : ءافلا : ًاياجح مهنود نم تذختاف ©

 ثينأتلا ءات ءاتلاو يه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو او حتفلا ىلع ينبم

 ريمض ؛مه» و تذختاب قلعتم رورجمو راج «مهنود نم» و اهل لحم ال ةنكاسلا
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 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًاباجح . ةفاضالاب رج لح ين نيبئاغلا

 رورجملاو راجلا نوكي نأ زوجيو . ًارتس وأ ًاراتس مهنود نم تلعجف ىنعمب
 . ًاباجح» نم ةمدقم لاحب ًاقلعتم «مهنود نم)

 ىلع ينبم ضام لعف : لسرأ . ةيفانجتسا : ءافلا : اذحور اهبلإ انلسرأف ©

 عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هان» و .'انب هلاصتال نوكسلا
 بوصنم هب لوعفم : حور . انلسرأب قلعتم رورجبو راج : اهيلا . لعاف
 ليربج وه احورلا» و . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض «ان» و ةحتفلاب

 . هيلإ ًابيرقتو هل ةبحم ًازاجم هحور ىلا ىلاعت هللا هاهس مالسلا هيلع
 ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لثمت . ةفطاع ءافلا : اهل لثمتف ©

 . ليثمتب قلعتم رورجمو راج : اهل . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم

 ةبوضنم ًارشبل - تعن ةفص : ًايوس . ةحتفلاب بوصنم لاح : ًايوس ًارشب ©

 ْ .قلخلا يوس ًارثب : ىنعمب ةحتفلب اهلثم

 © اكيتَدْهَنإطِسمتلار ذوعأ قَتَلَ
 لال كسلا يشل ناش لا لع سي 0 تلاق ©

 . يه هريدقت ًازاوج هيف رثتسم ريمض لعافلاو

 - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لح يف : ةلوؤملا ةلمجلا : نوعأ ينإ ©
 مسا بصن لحم يف لصتم ريمض ءايلاو لعفلاب هبشم دليكوتو بصن فرح
 ابوجتو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ذوعأ ؛هنإ»

 لح يف «اهدعب امو ذؤعأ» ةلمجو . مصتعاو ءىجتلا نإ : ىنعمب انأ هريدقت

 . هنإ ربخخ عقر

 رج فرح ءابلا نوكت وأ ذوعأب قلعتم رورجتو راج # ْنِإ كنم نمحرلاب ©

 . الحم بوصنم ًاظفل رورجم مسا : نمحرلا . قوصللاو ةنغصلا ءاي يهو ًادئاز

 .ذوعأا ريمض نم ةفوذحم لاحب قلعتم وأ ذوعأب قلعتم رورجمو راج : كنم
 . مناج طرش فرح : نا
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 عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ًايقت تنك ©
 ىلع ينبم لصتم ريمض ءانلاو طرشلا لعف هنأل ْنِب مزج لحم يف كرحتم ا

 باوجو . ةحتفلاب بوصنم اهربخ : ايقت . «ناك» مسا عفر لحم يف حتفلا

 . ءوسب يل ضرعتت الف ًايقت تنك ْنِإ هريدقتو فوذحم طرشلا

 9 مي ملغ كح تأ يَ وسر نال 14

 ف

 . ةفوفكمو ةفاك : اينإ . وه

 - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : كمر لوسر انأ ©

 ربخ : لوسر . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض

 ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورح هيلإ فاضم : كبر . ةمضلاب عوفرم .:انأ»

 لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةبطاخملا ريمض فاكلاو فاضم وهو ةرسكلا رجلا
 . ةفاضالاب رج

 نب بوصنم عراضم لعف : بهأ . رج فرح يهو ليلعتلا مال ماللا : بهأل ©

 يب هيف سم ريمض لعاف او ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم

 اهالت امو «نأ» . اه لحم ال ةرمضملا «ْنأ» ةلص «بهأ» ةلمجو . انأ هريدقت

 هريدقت رمضمب قلعتم رورجلاو راجلاو ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب

 . بهأل تلسرأ

 هب لوعفمملا ماقم ماق وأ لحم لح رورجبو راج : كل : ًايكز ًامالغ كل ©

 بوصنم ِناث هب ءلوعفم : ًامالغ . كحنمأل يأ «حنمأل» ىنعمب بهأل لوألا

 . ةحتفلاب هلثم ةبوصنم ًامالغل - تعن  ةفص : ًارهاط يأ : ًايكز . ةحيفلاب

 ١" ابدا ور كنسم اود وك قأكَو ©
 .© يف ءاتلاو . ةنماثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : ًامالغ يل نوكي ىن ذأ تلاق

 لالالاب



 + . يه هريدقت ًااوج رتتسم ريمض لعافلاو ال ل ال ثينأتلا ءات «تلاق»
 ."بلقو مزجو يفن فرح : مل . ةيلاح واولا : رشي ينسسمي ملو ©

 نونلا . هرخآ نركس همزج ةمالعو ملب موزجم عياضم لعف : ينسسمي
 لعاف : رشب . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف ملكتملا ريمض ءايلاو ةياقولل

 :ش . ةمضلاب عوفرم
 ' صقان عباضم لعف : كأ . تبرعأ : ل . ةفطاع راولا : ًايغب كأ ملو ©

 ' واولا تفذحو ًافيفخت ةفوذحملا نونلا هرمخآ نوكس همزج ةمالعو ملب موزجم
 ًايوجو رتتسم ريمض (نكأ) مسأو «نوكأ» هلصأو نيئكاسلا ءاقتلال ًابوجو

 : . ةرهاع يأ . ةحتفلاب بوصنم اهربخ : ًايغب . انأ هريدقت

- 
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 ا لاو لا نه لع وه دير لق كل لاق

 رمضم ليلعت لع فوطعم اهدعب امو ةفطاع واولا : ساانلل ةيآ هلعجنلو ©
 : ريدقتب ًافوذحم نوكي نأ زوجيو . ةيآ هلعجنلو انتردق هب نيبنل : ريدقتب
 : لعجن . رج فرح يهو ليلعتلا مال ماللاو كلذ انلعف سانلل ةيآ هلعجنلو

 لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف

 يف مضلا لع ينبم لصتم ريمض ءاغأو نحن هريدقت وجو هيف رتتسم ريم
 : سانلل . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : . لوأ هب لوعفم بصن لحم

 لك لع ةداع يسب هلل نم ةفوذع ةفصب قلتم رورو راج

 ىنعمب .. اهبارعإ برعتو «سانلل ةيآ» ىلع واولاب ةفوطعم : انم ةمحرو ©
 .. هادبب اودتهيل مهيلع انم ةمحر

 ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك . ةيفانتسا وارلا : ًايضقم ًارمأ ناكو ©
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 :ًارمأ قه ةردقت وج هيف ركسم ريض هسسسإو حتشلا بوصنم («ناك» ريخ

 ١ اعقاب تدشن هدي ©

 لصتم وهو .حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : هتلمح .ةيفانتتسا : ءافلا : هتلمحف ©

 هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ال لحم ال ءاتلاو ةنكاسلا ثينأتلا ءاعب

 0 لع يبس لمت ريف اقل يه

 رورجمو راج : هب . هتلمح ىلع ءافلاب ةفروطعم : ًايصق ًاناكم هب تذيتناف ©

 لع بوصنم تابشنب قلعشم ناكم فرط ١ ًاناكم . لاح بصن لحم يف

 :ًايصق .«تدصقا ىنعمب تذبتناب هب ًالوعفم نوكي نأ زوجيو ةحتفلاب ةيفرظلا

 . ًاديعب ًاناكم : ىنعمب . ةحتفلاب هلثم ةبوصنم ًاناكملا - تغن ةفص

 كَما اكل تيلي ادة اعد دج لإ ضياع

 «*© ايمان
 لعف : اهأجلأ : ىنعمب يأ اهءاجأ . ةفطاع : ءافلا : ضاخملا اهءاحأف ©

 . ةمضلاب عوفرم لعاف : ةدالولا يأ : ضاخملا

 فاضم : ةلخنلا . اجأب قلعشم رورجتو راج : تلاق ةلخخلا عذج ىلإ ©

 . ةرسكلاب رورجم هيلإ

 الج ديف قسم يمض لعافلاو اه لعال ةكاسلا يتلا ءان ءايإ حتفلا

 .٠ يه هريدقت

 فادح اك ءادنلا ةادأب ءافتكا فودحم ىدانملاو ءادن وأ هيبئث فرح: ىنتيل ان ©

 ه1١



 : ةياقولل نؤنلا . لعفلاب هبشم نمت فرح : تيل . ىدانملاب ءافتكا ءادنلا فرح

 . «تيلا»

 نضام لعف : تم «تيل» ربخ عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : اذه لبق تم ©

 ريمض ةمغدملا ءاتلاو مغدملا كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم

 ةحئقلاب ةيفرظلا ىلع بوصنم نامزلل فرظ : لبق .لعاف عفر لحم يف لصتم
 ' رجن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذه . فاضم وهو تمب قلعتم
 . ةفاضالاب

 نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لغف : تنك . ةفطاع : واولا : تنكو ©
 ..ةناك) مسا عفر لحم يف لصتم ريمض ءاتلاو كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال

 ' ينركذي ال : ىنعمب ةحتفلاب نابوصنم عباتتلا ىلع ناكل ناربخ : ًايسنم ًايسن ©
5 
 . 'دحأ

 رس
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 ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىدان . ةيفائئتسا : ءافلا : اهادائق ©

 00 لوغفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاه» و رذعتلل فلألا

 وهو ليريج اهادانف يأ . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسنم ريمض لعانفلاو هب

 . اهتحت نم اهادان ىسيع ؤه ليقو دولوملا ىقلتي

 «اهلل و «ىدان» ريمض نم ةفوذحع لاحب قلعتم رورجتو راج : اهتحت نم ©
 نؤكي نأ زوجيو ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع يتبم لصتم ريمض

 :. ينزحت ٠.ةمزاج ةيهان «الاو ريسفت فرح : ْنأ : اهلضأ : الأ : يفزحت ل ©
 ' ئنبم ةبطاخملا:ريمض ءايلاو نونلا فذخ همزج ةمالعو الب موزجم عراضم لعف

 كلا



 . اهل لحم ال ةيريسفت «ينزحت ال١ ةلمجو . لعاف عفر ل يف نوكسلا ىلع

 ٠ حتفلا لع ينبم ضام لعف : لعج . قيقحت فرح : دق : كبر لعج دق ©

 رج لح يف لصتم ريمض فاكلاو ةمضفلاب ميظعتلل عيفرم لعاف : كبر

 . ةفاضالاب

 ل تل فوصل فا دقي دال يبس نك ني

 . ءاملا نم ًالودج.ىنعمب وأ ةفصلا

 * اياب لع طيش أذل إرم هت ا نا 5 ا ٍِ
 نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : يزه . ةيفانئتسا : واولا : كيلإ يزهو ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ءايلاو ةسمنلا لاعقألا نم هعراضم نأل ش

 . يزيب قلعتم رورجمو راج : كيلإ

 . ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : ةلخنلا . يزيب الحم بوصنم

 ةمالعو  رمألا  بلطلا باوج هنأل موزجم عاضم لعف : كدلع طقاست ©

 راج . يه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو هرخآ نوكس همزج

 :ىنعمب ارورجمو اراج «ةلخنلا عذجب» نوكي نأ زوجيو طقاستب قلعتم رورجمو

 . هب زلا ىلعفا

 ًابطرل - تعن  ةفص : ًاينج . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًاينج ًابطر ©

 . هعطق ناوأ نآ ًاجضان ًاحلب كيلع طقست ىنعمب . ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم

 لآ



 از نارك ب دز صو احق كرام 5
 اًمزإ منا اكل سصوم ل ترك

 ل ف ودب فيم يع يوناو يبرشاو يلكف ©

 : نيسفتلا بتك يف ءاجو . ةحتفلاب بوصنم زييت : انيع . اهبارعإ برعتو
 ' رسياام تأر اذإ نيعلا ناف رارقلا نم هقاقتشاو . ًاسفن يببيطو يأ ًانيع يرقو
 وهو رشنلا نم قتشم لب : ليقو . هريغ ىلإ رظنلا نم هيلإ تنكس سفنلا
 . ةراح نزحلا ةعمدو ةدراب روزسلا ةعمد نإف دربلا

 . مزاج طرش فرح : : اهلصأ : اَمإ . ةيفانئتسا : ءافلا : نيرت امإف ©
 يس سامو ب وز طرخلا لعف عراسفم لعق : نيرت . ةدز ةاماو

 نييرت : حبصأ ةليقثلا ديكوتلا نون تديز الو نيرت : هلصأو . نونلا فذح
 ثنؤملل لعفلا نألو نينكاسلا ءاقتلال ءايلا ترسكو ْيِيَرَت : راص همزج دنعو
 ؛ لغفلا نيب ةلصاف ءايلا ليقو . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 0 . برعم 'لعفلاف ديكوتلا نونو
 «ادخأ» نم ةفوذم لاحب قلعتم رورجيو راج : ىلوقف ًادحأ رشيلا نم ©

 ةلمجلاو طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلا : يلوقف . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم
 برعت يلوق - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن ل يف ردصم ليوأتب : هدعب
 ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج : اهدعب امو «يلوقف» ةلمجو «يزه) بارعا

 . مزج لع يف

 | يف لصتم ريمض ءايلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرج : نإ: ترذن ينإ ©
 ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف :ترذن .(نإ) مسا بصن لحم

 . لحم يف «ترذن» ةلمجو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ءاتلاو كرحتللا عفرلا

 . ؟نإ» ريخ عفر

 : ليقو : ًاتمص يأ ًامرص . ترذنب قلعتم رورجبو راج : ًاموص نمخحرلل ©
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 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًامايص

 : ملكا . لابقتساو بصنو يفن فرح : نل . ةيفانئتسا : ءافلا : ملكأ نلف ©

 . انأ هريدقت ًابوجو هيف

 ةيفرظلا ىلع بوصنم ملكأب قلعتم نامز فرظ هيف لوعفم : ًايسنإ مويلا ©

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًائاسنإ يأ : ًايسنإ . ةحعفلاب

 © اًنَزاَكَم تمدح ميا هايتك سوق و أك 2 هس راس _ 5 و درسص
 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تتأ . ةيفانثتسا : ءافل ا

 . نينكاسلا ءاقتلالو ثينأتلا ءاتب هلاصتال ةفوذحملا فلألا ىلع رذعتلل ردقملا

 ريد ًالوج هيف رزتسم يمض لعافلاو اه لح ال ةنكاسلا ثينألا هات : ءاتلا

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : موق . تتأب قلعتم رورجبو راج : هب . يه
 . ةقاضالاب رج لح يف لصتم ريمض هاهو

 هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عاضم لعف : هلمحت © .

 . لاح

 لصتم ريمض :واولا .ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق ©

 . اهل اولاقف ىنعمب يأ . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف ْ

 بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم درفم ىدانم : ميرم . ءادن ةادأ : اي : ميرم ام ©

 اهدعب ةلمجلاو ثينأتلاو ةيملعلا ىلع فرصلا نم ةعونمم اهنأل نونت مل ةملكلاو

 . - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف

 : تكج ..قيقحت فرح : دق . ديكوتلاو ءادعبالا مال : ماللا : تّمِج دقل ©

 . لعاف عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم

 دا”



 تنل ترن ب لرعشم : ايضا ًركتم ًارمأ : ىنعسب : ًايرف ًاكيش ©

 ش . يظع : ليقو

 © كويت 011-5 نورتي 1
 ' بوصنم فاضم ىدانم : تخأ . ءادن فرح : اي: نوره تخأ اي ©

 نم الدب ةختفلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلإ فاضم :: نوره . ةحتفلاب
 روكذملا نوره : ليقو . ةيملعلاو ةمجعلل فرصلا نم عرنمم هنأل ةرسكلا
 قالخألا دساف ًالجر ناك : ليقو « هب اهرهبشف مهنامز يف ًاحلاص الجر ناك

 ٍ . بسلا باب نم هب اهوهيشف

 ىلع ينبم 'صقان ضام لعف : ناك . امل:لمع ال ةيفان :: ام : كوبأ ناك ام ©
 فاكلاو ةسمنلا ءايسألا نم هنأل واولاب عوفرم «ناك» مسا : كوبأ . حتفلا

 . ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 وهو :ةحتفلاب بوصنم «ناك» ربخ : أرما . ءوس لجر يأ : ءوس ًةرما ©

 . ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : ءوس . فاضم

 ' . ايبارعإ برعتو اهلبق ام ىلع واولاب ةفوطعم : ًايغِب كمأ تناك امو ©
 ةمنضلاب عوفرم «تناك» مساو امل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات «تناك» يف ءاتلاو

 ؟ صئاقنلا هذهب تيتأ نيأ نمف : ىنعمب

 © اًنيصِيَيْلِفَد كرك ااةهكإَتراَمأَك 4

  ءاّثلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تراشأ . ةيببس : ءافلا : هيلإ تراشأف ©

 . يه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو .ال لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات

 . مكبيجي يللا وه يأ . هولأسا . ىنعمب تراشأب قلعتم: رورجمو راج : هيلإ

 ْ . هومتقطان اذإ

 تل و



 ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق ©

 . نيبضاغ اولاق يأ .ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 . لاح بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : فيك : ملكذ فيك ©

 هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ملكن

 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم : ناك نم ©
 نام يف ةلمجلا نومضم عاقيال يهو اراصف ىنعمب اه لمعاال ةدئاز : ن ناك :

 ىلع ينبم هيلع لادلاو ةصاخ هبيقرل انه وهو هديعبو هبيرقل حلصي مهبم ضام
 ةلمجو «رقتسا نم» ريدقتب ةفوذحم «نم» ةلصو . بجعتلل قوسم هنأو مالكلا

 . بارعإلا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «ًايبص دهملا يف رقتسا»

 لاح : ًايبص . ةفوذحملا لوصوملا ةلصب قلعتم رورجبو راج : ًايبص دهملا ف ©
 . ةحتفلاب بوصنم

 مس و 7 9 ع3 لاَ ّْ

 وع هر اج يف رتس ريض لما ملا لع يم نفاس لوف : لاق ف
 . - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : اهدعب ةلمجلاو

 ملكتملا ريمض ءايلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : َّنا : هللا ديع ينإ ©

 (هللا» و فاضم وهو ةمضلاب عوفرم اهربخ. : دبع . «نإ» مسا بصن لحم يف

 ًالئاق مهيلع درف : ىنعمب ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلإ فاضم : ةلالجلا ظفل

 . هللا دبغ نإ

 ىلع ينبم ضام لعف : ىنآ . لاح بصن لحم يف : ةلمجلا : باتكلا ئناتآ ©
 . ره هريدق وج هيف تتسم ريم لعاقاو رذعتلل فلألا لع ردقتلا حتا

 . ةحتفلاب

 هكر



 ' تريتعا اذا اهبارعإ برعتو اهلبق ام ىلع واولاب ةفوطعُم : ًايبن ينلعجو ©

 ىلا ىدعتيف . ًايبن ينتقلخ : ىنعملا ناك اذا امأ «ينريص» ىنعمب «ينلعج»

 . ةحتفلاب ًايوصنم الاح «ًايبن» نوكتو دحاو لوعفم

 ١" ضم مودك يصون كرف وآعَجو ©

 :ةميزكلا ةيآلا يف ؛ايبن ينلعج» ىلع واولاب ةفوطعم : ًاكرايم ىتلعجو ©

 . ًاعافن ينلعجو : ىنعمب اهبارعإ برعتو ةقباسلا

 فرظ بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا :: نيأ : تنك ام نبأ ©

 نضام لعف' : تنك . «تنك ثيح» ىنعمب ةدئاز : ام . هباوجب قلعتم ناكم

 ءاتلاو نيأب مزج لحم يف كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم مات

 ةلمجو . هانعم مدقتل فوذحم طرشلا باوجو لعاف عفر لحب يف لصتتم ريمض
 ةقلعتم «نيأ» نوكي نأ زوجيو «نيأ) فرظلا دعب اهعوقولا رج لحم يف «تنك»

 مسا عفر لحم يف ريمضلا نوكيو ةصقان تبرعأ اذا تنكل فوذحم مدقم ربخب

 ١ 1 . «ناك»

 : ةالصلاب . «ينلعجو» بارعا برعت : ةاكزلاو ةالصلاب يئاصوأو ©

 «ةالصلا» ىلع واولاب ةفوطعم : ةاكرلاو . ىصوأب قلعتُمم رورجيو راج

 ىلع ينبم نصقان ضام لعف : تمد . ةينامز ةيفرظ ةيردضم : ًامح تمد ام ©
 عفر :لحم يف لصتم ريمض ءاتلاو . كرحتللا عفرلا ريمسفب هلاصتال نوكسلا
 0 اهمساو ةيردصملا «ام»و . ةحتفلاب بوصنم وهربخ : : ايح . ؟مادل مسا

 دقتلا ١ يناصوأب قلعتم ةيفرلا اين ىلع بصن لح ين ردصم ليوأع

 لول نمي ًايح يعاود ةدم يأ : يماود ةاكزلاو ةالصلاب ينابصوأو

 . قايح

 ا



 هم
 رك يس وا مس مس 7 ا

 © ايت اراَبَجبَحَوِقَِلواَرَبَو 7١

 . اهبارعإ برعتو (ًاكرابم ينلعجو» ىلع واولاب ةفوطعم : يتدلاوب اريو©

 رج لحم يف لصتم ريمض ءايلاو هلعفب وأ آربب قلعتم رورجمو راج : يدلاوب

 . ةفاضالاب

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو هرخآ نوكس همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف

 لحم يف لصتم ريمض ءايلاو . اه لمع ال ةياقولل : نونلا . وه هريدقت ًازارج

 - تعن - ةفص : ًايقش . ةحتفلاب بوصنم ٍناث هب لوعفم : ًايقش ًارابج ©

 . ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم ًارابجل

 رت ل لق سوك رس رق و[ رس كل رق رس يس و١ تس تر
 #©© اح ةفْاَدووت رومأ موت و تدِلَوَمو لعْمْلَسلو ١١

 راج : يلع .ةمضلاب عوفرم أدتبم : مالسلا .ةفطاع : واولا : ىلع مالسلاو ©

 . أدتبملا ربخب قلعتم رورجمو

 . ةلص نم (يلع» يف امب قلعتم ةحتفلاب بوصنم نامز فرظ : تدلو موي ©

 عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : تدلو 1

 . لعاف بئان عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءادلاو . كرحدل لا
 . ةفاضالاب رج لحم يف «تدلو» ةلمجو

 لالالا



 . اهنارعإ برعتو « تدلو موي » ىلع واولاب ةفوطنعنم : تومأ مويو©

 ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوضرم عراضم لعف « تومأ »و

 : انأ هريدقت

 م

 لوهجملل ينبم لعفلاو «تومأ مويو» بارعا برعت : ايح ثعبأ مويو ©

 'ةدكؤم لاح : ًايح . انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلا بئانو

 بؤصنم . ًايح نوكي نأ دب ال ثعبي ام نأل ثعبلل ةدكؤم يأ اهبحاصل

 . ةحتفلاب ًابوصنم ًازييق نوكي ْنأ زوجيو . ةحتفلاب

 مرد سر 3

 ن 27 2 نال 5
 دعبللا ماللإ .٠ أدتبم عفر لحم: يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : ىسيع كلذ ©

 فلألا ىلع .ةردقملا ةمضلاب عوفرم ًادتبملا ريخ : ىسيع . باطخلل فاكلاو

 ةلمجلاو «ئسيع وه» هريدقتو فوذحم ًأدعبم ربخ نوكي نأ زوجيو رذعتلل

 «كلذ» ربخ عفر لحم يف «ىسيع وه» ةيمسالا

 .عوفرم هنم لدب وأ ىسيعل - ةفص وأ ةراشالا مسال ٍناث ربخ : مهرم نبا ©
 نم .ًالدب ةحتتفلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلإ فاضم : ميرم . ةمضلاب

 ' . ثينأتلاو ةيملعلا ىلع  نيونتلا - فرصلا نم عونمم هنأل ةزسكلا

 . لاق هللا لأق وأ لوق ينعأ ريدقتب حدملا ىلع بوصنم : لوق : قحلا لوق ©

 :لاق يأ قدصلاو تابثلا :لوق ديرأ نإ ةلمجلا نومضمل دكؤم ردصم وه وأ

 : ةرسكلا هرج ةمالعو رورجم هيلإ فاضم : قحلا 8 قحلا لوق

 ةفص رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نورتمي هيف يذلا ©

 .رورجمو راج : هيف .لوقلل - تعن  ةفص بصن لحم يف وأ . قحلل - تعن -
 واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نورتمي : لوصوملا ةلصب قلعتم

 ةلمجلاو نوعزانتي وأ نوكشي : ىنعمب لعاف عفر لحم يف لضتم ريمض
 اا . اه لح ال لوصوملا ةلص «نورتمي» ةيلعفلا

 ل 7#



 نك مالو ياء ارمأ لقادة دودي هم ١ و1 سه ا ف 6

 نأل يغبني وأ ىغبنا : ىنعمب مات ضام لعف : ناك . ةيفان : ام : هلل ناك ام ©
 ميظعتلل رورجمو راج : هلل . بوصنملا نع عوفرملاب ينغتسي ماتلا لعفلا

 . ناكب قلعتم

 نأب بوصنم عراضم لعف : ذختي . بصان يردصم فرح : نأ : ذختي نأ ©:

 ةلمجو . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو

 عفر لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو «نأ»و . اهل لحم ال «ْنأ) ةلص «ذختيا
 لح يف لوؤملا ردصملا نوكيف ًاصقان العف «ناك» نوكت نأ زوجيو «ناك» لعاف

 . اهريخب ًاقلعتم «هلل» ميظعتلل رورجملاو راجلاو اهمسا عفر

 رورجي مسا : دلو . ديكوتلل دئاز رج فرح : نم: هناحيس دلو نم ©

 لوعفم : هناحبس . لعفلل هب لوعفم يأ ذختيي ًالحم بوصنم ًاظفل نمب

 ريمض ءاهلاو فاضم وهو «حبسأا هريدقت:رمضم لعفل  ردصم  قلطم

 . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم

 ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : نوكيف نك هل لوقي امنإف ًارمأ ىضق اذإ ©
 نيعبرألاو ةعباسلا ةميركلا ةيآلا يفو ةرقبلا ةروس نم ةئاملا دعب ةرشع ةعباسلا 1

 . نارمع لآ ةروس نم

 ١" رام ودبل كودو 2 © و شا اس يارس وو سر م ْ
 هللا . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نإ . ةيفانعسا : واولا : هللا ْنِإو ©

 . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم اهمسا ةلالجلا ظفل

 ءايلاو مكلتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم هنا: ربخ : مكيرو يبر ©
 ىلع فوطعم : مكبر . ةفطاع واولا . ةفاضالاب رج لحب يف لصتم ريم
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 ينبم لصتم ريمض فاكلا . ةرهاظلا ةمضلا عفرلا ةمالعؤ هلثم عوفرم «يبر»

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع

 رمأ لعف ؛ هودبعا . هودبعاف كلذ ببسبف : ىنعمب ةيبيس : ءافلا : هوديعاف ©

 ريمض واولا . ةسمخخلا لاعفقألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم

 بصن ل يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاغاو لعاف عفر لحن يف لصتم
 . هب لوعفم

 ينبم ةراشا مسا : اذه . ميوق قيرط اذه ىنعمب : ميقتسم طارص اذه ©

 . ةمضلاب عوفرم «اذه» ربخ : طارص . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع

 . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم طارصل - تعب  ةفص : ميقتسم

 دهشتن اور فكر زي ليو مهين باخ 9 . 565 6 و 25

 © ريظعمو

 ٠ حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : فلتخا . ةيببس ءافلا : بازحألا فلتخاف ©
 . قرفلا تفلتخاف ىنعمب ةمضلاب عوفرم لعاف : بازحألا

 «مهاو بارحألا" نم ةفوذع احب قامعم رورو راج ليوف مهنيب نم ©

 . «باذعلا» ىعمب ىو ب ءاعدلل لاقت ةملك «ليولا»و ةمضلاب

 حتفلا: ىلع ينبم لوصرم مسا : نيذلا . رج فرح : ماللا : اورفك نيذلل ©

 .. فوذحللا «ليو» أدتبملا ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف

 ْ . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب

 هيلإ فاضم : موي . ليوب قلعتم رورجمو راج : ميظع موي دهشم نم ©

 ةيؤرا نم : ىنعمب اهلثم ةرورجم مويل - تعن  ةفص : ميظع .ةرسكلاب رورج

 .٠ ١00 ميظع موي



 « نفاس درفا ولا سكتت ردات ووزا <
 ىلع ينبم «ًاذوذش» رمألا ةغيص ىلع ىتأ ضام لعف : رصبأو مهب عمسأ ©

 ىتأملا ضراعلا نوكسلاب لحملا لاغتشا هروهظ نم عنم هرخآ ىلع ردقملا حتفلا

 نيبئاغلا ريمض : مه . دئاز رج رح ءابلا : مهب . رمألا ةغيص لجأ نم هب

 بحس ينم هيو «عيسأا لما هلل الع قي ل ينو اقفل رج لع ي

 . مهرصبأو مهعمسأ ام يأ ًابجعتم كلذ تلقل مهت جدهاش ول ىنعمب

 ميرصأو ! يدقملاو . ايرعإ برعتو "مهب عمسأ» ىلع واولاب ةفوطعم
 مهعمس ةدش نم بجعت : ىنعلاو . هيلع لوألا ةلالدل يناثلا «مهب» فذحف

 . هتيؤرو قحلا عاس نع ًايمعو امص ايندلا يف اوناك نأ دعب مهراصيإو

 ةحتفلاب ةيفرظلا ىلع بوصنم  نامز فرظ هيف لوعفم : ائنوتأي موي ©
 ريمض واولا نونلا توبشب عيفرم عراضم لعف : نوتأي . عمسأب قلعتم
 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هان» و لعاف عفر لحم يف لصتم

 دحأ اف : ىنعمب ةفاضالاب رج لحم يف ؛اننوتأي» ةلمجو .هب لوعفم بصن
 . اتنوتأي موي مهرصب دعبأو مهغمس

 ففخغ هنأل هل لمع ال كاردتسالل فطع فرح : مويلا نوملاظلا نكل ©

 هنأل واولاب عوفرم أدتبم : نوملاظلا . نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب هرخآ كرح

 . تبرعأ مويلا . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج
 - تعن  ةفص : نيبم . أدتبملا ربخب قلعتم رورجمو راج : نييم لالض يف ©

 . نودتهي ال يمع مص مويلا مهنكل : ىنعمب اهلثم ةرورجم لالضل

 0 يال زاخو ل َداَكو فور لاَ دوك ارو مهرزلاو م
 ىلع ينبم رمأ لعف : اع : واول :٠ ةرسحلا هوي مهرثناو ه

 نييئاغلا.ريمض «مه)و تنأ هريدقت وو هيف سم عصف لما نوكسلا

 ىلع بوصنم نامزر فرظ هيف ةفوطعم : موي . هب لوعفم بصن لحم يف

 هسا



 ةمالعو ةفاضالاب رورج هيلإ فاضم : ةرسحلا . رذنأب قلعتم ةحتفلاب ةيفرظلا
 يأ ٠ هئاسحإ ةلق ىلع نسحملاو هتءاسا ىلع ءىسملا رسحتي موي . ةرسكلا هرج

 ٍ . مويلا كلذ ربخ مهرذنأو

 ىلع ينبم مسا : ذإ . رمألا يضقو باسحلا نم عزف ىنعمب : رمألا يضق نإ ©

 ينبم ضام لعف : يضق . ةرسحلا موي نم لدب بصن لحم يف نوكسلا
 ةلمجو . ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : .رمألا . حتفلا ىلع: ينبم لوهجملل
 . ةفاضالاب رج لح يف ؛رمألا يضق»

 1 ءرب امش ةيلاس والا . كانا نع نولفاغ مهو ىنعسب : ةلفغ يف مهو ©

 . أدتبملا ريخب قلعتم رورجيو راج : :ةلثغ يف أدثبم عفر

 . اهيازعإ برعتو (ةلفغ يف مه» ىلع وارلاب ةفرطعم : نؤنمؤي ال مهو «
 واولاو :نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نونمؤي . اط لمع ال ةيفان :'ال

 ربخ عفر لخم يف «نونمؤي ال١ ةيلعفلا ةلمجلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 ' نأ زوجيو . نينمؤم ريغ نيلفاغ لاح لا هذه ىلع مهرذنأو : ىنعمب «مه»

 اهل لحب ال ةيضارتعا «مهرذنأ» ةلمجو ةيضارتعا «مهرذنأو» يف واولا نوكت
 ةدراولا «نيبم لالض يف «هلوقب ةقلعتم ةلاحلا هذه يف «ةلفغ يف مهوا نوكتو

 . . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف

 وح 26 4

 دوج والعن ٠
 0 يي

 نم انأ عمج لصفنم عفر ريمض :نحن .«نإ) مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع

 ' . أدتبم عفر لحم يف نوكت نأ زوجيو «انا ديكوت هظفل ريغ

 ؛نحن» ريخ وأ «ّنإ١ ريخ عفر لح يف : ةيلعفلا ةلمجلا : ضرألا ثرث ©
 نوكت: نأ زرجيو «ْنِإ) ربخ عفر لحم يف «ضرألا ثزن نحن» ةيمسالا ةلمحلاو

 دمتعي ىنعمب نييفوكلا دنع ًاداعو نييرصبلا دنع ةلصاف يأ اهل لح ال «نحن»

 ااا



 عوفرم عراضم لعف :ثرن .تعنلاو ربخلا نيب قيرفتلا ىلا ءادتهالا يف اهيلع

 هب لوعفم : ضرألا . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب

 . ةحتفلاب بوصنم

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . ةفطاع واولا : اهيلع نمو ©
 هريدقت فوذحمب قلعتم رورجمو راج :اهيلع .«ضرألا» ىلع فوطعم بصن

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص «اهيلع رقتسا» ةلمحو . رقتسا

 .نوعجريب قلعتم رورجمو راج : انيلإ .ةيفانئتسا واولا : نوهجرب اندلإ و ©

 ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : نوعجري

 . نوعجري انيلاو اناوس ىقبي الف : ىنعفب . لعاف بئان عفر لحع يف لصتم

 هز كيو بوو
 ىلع ينبم رمأ لعف : ركذا . ةيفانئكسا واولا : ميهاربا باتكلا يف نكذاو ©:

 راج : باتكلا يف . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا

 ةحتفلاب بوصتم هب لوعفم : ميهاربا . نآرقلا يف يأ ركذاب قلعتم روزجمو
 . ةمجعلاو ةيملعلا ىلع «نيونتلا» فرصلا نم عونمم هنأل نوني مو

 اهنأل اهل لحم ال ةيضارتعا اهربخو اهمساو «ّنِإ) نم ةلوؤملا ةلمجلا : ناك هنإ ©

 هنإ . ةيلاتلا ةميركلا ةيآلا يف دراولا هلدبو «ميهاربا» هنم لدبملا نيب تعقو

 لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح
 ريخ عفر لحم يف اهربخو اهمسا عم «ناك» ةيلعفلا ةلمجلاو «ْنإ» مسا بصن
 اناوج رتتسم ريمض اهمساو حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك . نإ
 . وه هريدقت

 ًاقيدصل  تعن - ةفص : ًايبن . ةحتفلاب بوصنم «ناك» ربخ : ًايبن ًاقيدص ©
 . ناكل عباتتلا ىلع ًاينا ًاربخ نوكي نأ زوجيو . ةحتفلاب هلثم بوصنم
 دارملاو ةغلابملا ةينبأ نم وهو قيدصتلا ريثك قدصلل ًامزالم : ىنعمب «اقيدص»و

 . هلسرو هبتكو هللا تايآ نم هب قدص ام ةرثكو هقدص طرف
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 © يمك رو التمام كاردلالا 3
 «ميهاربا» نم لدب بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مسا : ذ ! : هيبآأل لاق نإ ©

 بن ل يف نوكسلا ىلع ايم «نيحا ىنعمب نانزلل ًافرظ نوكي نأ ذوو
 نيقيدصلا صئاصخل ًاعماج ناك ىنعمب يأ : ًايين ًاقيدصب وأ ناكب ًاقلعتم

 لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق . هابأ بطاخ نيح ءايبنألاو

 ةمالعو لاقب قلعتم زورجمو راج : هيبأل . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض
 رج لحم يف لصتم ريمض ءاخلاو ةسمخلا ءامسالا نم هنأل ءايلا مسالا رج

 . ذإ دعب اهعوقول هيلإ فاضم رج لح يف «هيبأل لاق» ةلمجو . ةفاضالاب

 ! ملكتملا ءاي ىلإ فاضم بوصنم ىدانم : تبأ . ءادن ةادأ : اي: تيأ اي ©

 هنع ضوعملاو ضوعلا نيب عمجي الو ةروسكم ءات ءايلا تلدبأ دقو ةفوذحملا

 ' ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم مسالاو يتبأ اي انلوق دنع

 ٠ . ةفوذحملا

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا ؛امدو رج فرح ماللا : ديعقت مل ©

 عراضم لعق : دبعت . رج فرحب ةقوبسم اهنأل «ام) فلأ :تطقس دقو ماللاب

 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رثتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم

 .هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا :ام : عمسي ال ام ©

 ريمض لعافلاو ةمصلاب عوفرم عراضم لعف: عمسي . اهل لمع ال ةيفان : ال

 امل لع ال لوصوملا ةلص «عمسيالا ةلمجو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم
 . . فوذحملا ادبعت) لوعفملا تعن - ةفص بصن لحم يف «ام» نوكت نأ زوجيو

 الو عامتسا هب سيل يونم ريغ يسم هنإ ليق فوذحم "عمي الا ين لوعشملاو
 . "راصيإ

 ال١ ىلع فطعلا يواوب ناتفوطعم : : ينغي الو رصيي الو ©

 - يفنلا «ديكوت  ديكوتلل ةدئاز نيترم ا 7 و اهبرثعإ برعتو «؟عمسي
 . لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلا «ينغي» عفر ةمالعو

 ترب



 ةحيتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًائيش . ينغيب قلعتم رورجمو راج : ًاديش كنع ©

 - ردصللا نع ةبئان ؛ًائيش» نوكت نأ زوجيو . ًائيش كنع عفدي ال : ىنعمب !

 راجلاو . ءاتغالا نم ًائيش وأ ًاثيش ءانغا كنع ينغي ال ريدقتب - قلطملا لوعفملا

 كنع عفدي ال يأ كعفني ال ىنعمب مدقملا هب لوفعملا ماقم يف «كنع» رورجملاو

 © ومار َدْمأَك بَلِ ففَْممْؤإ دي ++
 افرح : ةإ . ةقياسلا ةميركلا ةيآلا يف تيرعأ ١ تبأ اي: يَّنِإ تبأ اي »

 لح يف نوكسلا ىلع ينبم ملكتملا ريمض ءايلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن

 . «نإ) ربخ عفر لحم يف : هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو «نإ» مسا بصن

 ينبم ضام لعف : ينءاج . قيقحت فرح : دق : ام ملعلا نم ىنءاج دق ©

 ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ينءاجب قلعتم «ملعلا نم» رورجملاو راجلاو
 . اه لحم ال لوصوملا ةلص : هدعب ةلمجلاو لعاف عفر لحم يف نوكسلا

 ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةلعلا فرح هرخآ فذح همزج ةمالعو

 لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم بطاخملا ريمض فاكلاو . وه هريدقت

 موزجب هنأل ءايلا فذح ىلع ةلاد «تأي» لعفلا رخآ يف ةرهاظلا ةرسكلاو . هب

 . مللب
 ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : عبتا . ةيببس : ءافلا : يشعبتاف ©

 - رسكلا نم لعفلا يقت  ةياقولا نون نونلا . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 فذح همزج ةمالعو  رمألا - بلطلا باوج هنأل موزجم عراضم لعف : كدهأ ©

 . انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو  ءايلا  ةلعلا فرح هرمخآ

 . لوأ هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم .بطاخملا ريمض فاكلاو

 ل”



 بوصنم ِناث هب لوعفم : ًاطارص . ايقتسم ًاقيرط : ىتعْمب : ًاموس ًاطارص ©

 اهلثمب بوصنم ًاطارصل  تعن  ةفص :ًايؤس . ًاطارس .: هلصأو ةحتفلاب

 ةيناثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ :: تبأ اي: ناطيشلا ديعت ال تيأ اي ©

 ! ةمالعو الي موزجم عراضم لعف : ديعت . ةمزاج ةيهان : ال . نيعبرألاو
 هيف رثتسم ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب كرح ةرخآ نوكس همزج

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ناطيشلا .. تنأ هريدقت ًابوجو

 : مسا : ناطيشلا . لعفلاب هبشم ديكوتو بْصن فرح : نإ: ناطيشلا نإ«
 . اهل لح ال ةيريسفت ةلمج اهربخو اهمسا عم نإو ..ةحجتتفلاب بوصنم ؟نإ)
 : «نا» ري عفر لحم يف ايصع نمحرلل ناك» ةيلعفلا ةلمسلاو

 اهنشاو حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك : ًايصع نمحرلل ناك ©
 عيظعتلل رورجمو راج : هلل يأ : نحرلل وه هريذقت ًاناوج رتتسم ريمض
 , ثوصنم «ناك» ربخ : «ًايصاع» ىنعمب يأ : ًايصع ..4 ناك » ربخب قلعتم

 1 200 ار ير 000 021 0-7

 5*8 ملوي طيتلإ تنم نتبع كسك نأ فاد ناني 1

 : فاخأ . نيعبرألاو ةثلاثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : فاخأ ىنإ تبأ اي ©

 . انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف

 . نإ ربخ عفر لحم يف «فاخأ» ةيلعفلا ةلمجاو

 ' عراضم لعف : كسمي . بصان يردصم فرح : نأ: باذع كسمي ْنأ ©

 ' حيتفلا ىلع ينبم بطاخملا ريمض فاكلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو ْنأب بوصنم

 كمي ةلمجو ةمضلاب عوفرم لعاف : باذع .مدقم هب لوعفم بصن لحب يف

 كرر



 ردصم ليوأتب : اهدعب امو «نا»و . امل لحم ال ةيردصملا «نا» ةلص «باذع

 نم" ريدقتب ردقم رج فرحب رج لحم يف وأ .فاخأل هب لوعفم بصن لح يف
 . «باذع كسمي نأ

 ءافلا . باذع نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : نوكتف نمحرلا نم ©:

 بوصنم ىلع فوطعم هنأل بوصنم صقان عراضم لعف : نوكت . ةفطاع

 8 تنأ هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض همساو ةحتفلا هبصن ةمالعو

 انوكت» ربخ : ًايلو . انوكت» ربخب قلعتم رورجبو راج : انلو ناطيشلل ©

 . ناطيشلا ةالاوم ىلع ًاتباث نوكتف : ىنعمب ةحتفلاب بوصنم ||

 * ميا كمت تأ نإ ةيئزإي وهل نكت كييارأل5َ 1

 . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم يضام لعف : لاق ©

 ربخ : بغار . ماهفتسا ظفلب بيجعتو راكنإ ةزمه : ةزمهلا : تنأ بغارأ ©:

 لح يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : تنأ . ةمضلاب عوفرم مدقم

 «تنأاو . ًأدتيم عفر لحم يف «بغار» نوكت نأ زوجيو . رخؤم أدتبم عفر
 . ربخلا دسم ًاداس «بغار» لعافلا مسال ًالعاف

 رج لحم يف ملكتملا ريمض ءايلاو بغارب قلعتم رورجو راج : يتهلا نع ©
 هدارأ : ىنعمب ءيشلا يف بغر : لاقي  .يتلآل تنأ هراكأ : ىنعمب ةفاضالاب

 . ههركو هضفر : ءىشلا نع بغرو . هانمتو

 يف مضلا ىلع ينبم درفم ىدانم : ميهاربا . ءادن فرح : اي: ميهاربا اي ©

 . ةيملعلاو ةمجعلا ىلع فرصلا نم عونمم هنأل نوني ملو بصن لحم

 طرش فرح : نإ - ةنذؤملا ماللا - مسقلل ةئطوم : ماللا : هتثتا مل نثل ©

 نإ مزج لحم يف طرشلا لعف  ةلعلا فرح  هرمخآ فذح همزج ةمالعو

 ل



 لوقت امع هتنت مل نئل : ىنعمب . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتثسم ريمض لعافلاو
 .مسقلا باوج يف ةعقاو : ماللا . ةراجحلاب ًايمر كتلتفأل ىنعمب : كّتمَجرأل ©

 ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم عراضم لعف :: كنمجرأ . ردقملا

 ؛ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو . انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 اهل لمم ال ةيئادتبا فوذحملا مسقلا ةلمجو . هب لوعفم بصن لح يف حتفلا

 .طرشلا باؤنج « اهل لحم ال مسقلا باوج «كنمجرأل» ةلمجو . بارعإلا نم
 : . مسقلا باوج هيلع لد فوذحم

 ىلع ْينبم رمأ لعف.: ينرجها . فطع فرح : واول“: ًايلم ىترجمهاو ©

 .ال ةياقولا نون نونلا . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا
 ' . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ملكتملا ريمبض ءايلاو . اهل لحم

 ىنعمبب ةحتفلاب ةيفرظلا ىلع بوصنم ينرجهاب قلعتم هيف لوعفم : ًايلم
 فوظعم ىلع ةفوطعم «ينرجها» ةلمجو ينع باهذلاب ًاليوط ًارجه ينرجهاو
 . ينرجهاو يرذحاف هريدقت فوذحم هيلع

 ©  اًفحن را 11 5عو/ 7 0
 يأ .ل وه الوجت هيف رتتسم ريمض لع افلاو ا حتا لع ينيس نضام لعفا لاق ©

 كيلع مالس : ءابأ ًاعدوم ميهاربأ لاق

 : مالس لؤقلا لوقم - هب لوعفم بصن لحن يف : ةلمجلا : كياع مالس ©

 رورجبو راج : كيلع . ةكراتمو عيدوت مالس : ىنعمب ةمضلاب عوفرم أدنتيم

 : بيرقلل  لابقتسا  فيوست فرح : نيسلا : يدبر كل رفغتسأس «©

 بوضنم هب لوعفم : يفر رفغتساب قلعتم رورجمو راج .: كل . انأ هريدقت

 ,فاضم رج لحم يف لصتم ريمض ءايلاو ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةحتفلاب

 ش . هيلإ

 ل خل



 ريمض ءاهلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : هنا : ًايفح ىب ناك هّنِإ ©
 يف : هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو «َّنإ» مسا بصن لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم
 ريمض اهمساو حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك .4ّْنِإ» ربخ عفر لحم

 ربخ : ًايفح . ًايفحب قلعتم رورجبو راج : يب . وه هريدقت ًاناوج رتتسم

 . افيطل : ىنعمب ةحتفلاب بوصنم «ناك»

 اعد نوكأ لأ ْيضراوعدأو هدأ و ةنض نوت امو حلوو 1 4 2 لع تس 0721 2 7 سرج 1 وكس ش
 رس جسق
 © ايِقْشْفَر

 لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : لزتعا . ةفطاع : واولا : مكلزتعاو ©:

 يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو انأ هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض

 . مكبنجتأو : ىنعمب روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم

 يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ةفطاع : واولا : نوعدت امو ©

 يأ : نوعدت .«مكلزتعأ» يف بوصنملا ريمضلا ىلع فوطعم هلأل بصن لحم

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نودبعت

 ريمض دئاعلاو اهل لحم ال لوصوملا ةلص «نوعدت# ةيلعفلا ةلمجلاو . لغاف

 . هنودبعت

 (ام١ لوصوملا نم ةفوذحم لاحب وأ نوعدتب رورجمو راج : هللا نود نم ©
 . ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : هللا . ةينايب «نماو

 لعفلا عفر ةمالعو اهبارعإ برعتو «لزتعأ» ىلع واولاب ةفرطعم : يبر وعدأو ©
 ةردقملا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : يبر . لقشلل واولا ىلع ةردقملا ةمضلا

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض

 فرح «نأ» نم ةنوكم : الأ . مات ضام لعف : ىسع : نوكأ الآ ىسع «©

 ب #804



 صقان عراضم لعف «نوكأ» و ال لمع ال ةيفان «ال») و بصان يردصم

 .انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض همساو ةحتفلا هبصن ةمالعو ْنأِب بوصنم
 هالت امو «ْنأ» و . ام لحم ال ةيردصملا نأ «ةلص اهربخ عم نوكأ ال» ةلمجو

 . نوكأ ال يلعل ىنعمب ىسع لعاف عفر لح يف ردصم ليوأتب
 رورجم هيلإ فاضم : ير . ًايقشب قلعتم رورجبو راج : ًايقش ىبر ءاعدب ©

 ربخ “ ًايقش . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءايلاو ةفاضالاب ميظعتلل
 . مكتهلا ءاعد يف مكلتم ًابئاخ ىنعمب ةحتتفلاب بوصنم «نوكأ»

 طع يا يس رات اة و و وراس عوام 340

 بوكو قعر ميمو دودو بحي اموم طع 4

 دكحلا
0 
 ل

 تهيب و 59 43

 ىلع ينبم مزاج ريغ طرش مسا «نيحا ىنعمب : امل . ةيفانئتسا : ءافلا : املف ©

 . باوجلاب ةقلعتم ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نوكسسلا

 ةقباسلا ةميزكلا ةيآلا يف تبرعأ : هللا نود نم نودبعي امو مهلزتعا ©
 . ةفاضالاب رج لحم يف !مهزتعا# ةلمجو

 نضام لعف : بهو . اهل لحال مزاج ريغ طرش باوج : ةلمجلا : اًثبهو ©

 . لعاف عقر لحم يف لصتم ريمض ؛اناو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم

 لوعفم : قحسا . لوألا «بهو) لوعفم ماقم يف رورجمو راج : قخسا هل ©

 واول . اهبارعإ برعتو ؛ قجسا » ىلع واولاب ةفرطعم.: ًالكو بوقعيو ©
 هبضت ةمالعو هدعب ام هرسفي رمضم لعفب بوصنم هب لوعفم : الك : ةفطاع

 . ًايبن امهنم الك انلعجو ىنعمب ةجتفلا

 لضتم ريمض ءاناو انب هلاصتال نركسلا ىلع ينبم ضام لعن : ًايين انلعج ©
 ْ . ةحتفلاب بوصنم ناث هب لوعفم : ًايبن ٠ لعاف عفر لح يف

 اس كال



 كك اًيعِقْدِص نسلم ملال عَجَفايحكَنْملَكمَوَو 66 لم

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : . ةفطاع : وارلا : مهل انيهوو ©

 «مهاو رج فرح ماللاو لعاف عفو لع يف لصعم ريم ءاثاوانب هلاصتال

 هب لوعفملا ماقم ماق (مهلا رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف نييئاغلا ريمض
 . لوألا

 رج لحم يف لصتم ريمض هاناو بهوب قلعتم رورجبو راج : انتمحر نم ©

 ةمكحلا ليقو . دلولاو لاملا وأ هوبنلا انتمحر نم مهل انبهوو ىنعمب ةفاضالاب

 . يناثلا «ائبهو)» لوعفم يه اعملاو تاريدقتلا هذهو . حالصلاو

 . اهبارعإ برعتو «مل انبهو» ىلع واولاب ةفوطعم : ناسل مهل انلعجو ©

 - تعن  ةفص : ًايلع . 'ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : قدص : ًايلع قدص ©

 سانلا نيب ةيلاع ةثودحأ نسحو ءانث ىنعمب ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم ناسلل 3

 اوس ناو اصلخ تاكو موف سيفو 0١
 نوكسلا لع ينم رسأ لعن : ركذا . ةفطاع واولا : باتكلا يف ركذاو .٠

 رورجمو راج : باتكلا يف .٠ تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لغافلاو

 : هنأ . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : هنإ ىسوم ©

 ضام لعف : ناك . ؛ نإ  ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : ًاصلخم ناك ©
 ربخ : ًاصلخم كا ا ري اهساو تلا لع يم صقل

 . هسفنل هللا هصلخأ : ىنعمب ةحتفلاب بوصنم «ناك»

 غال



 . اهبارعإ برعتو «ًاصلخم نانك» ىلع واولاب ةفوطعم : ًايبن ًالوسر ناكو ©

 . ةحتفلاب ةبوصنم ًالوسرل - تعن - ةفص : : ًايبن

 ييانتو الر رظاراجسالكو 05 53 م "31 1 منعش و
 هلاضتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : ىدان . ةفطاع : واولا : هافيدانو ©

 بصضن لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو لعاف عقر لحب يف لصتم ريمسم ةاناو انب

 1 . هب لوعفم

 فاضم : روطلا . ىدانب قلعتم رورجمو راج : روطلا بئاج نم ©

 ىمسي ليج لك : ليقو . ءانيس روط يف لبج وهو .'ةرسكلاب رورجم هيلإ
 ش : ١ .اروط

 : ءاتبرقو . ةرسكلاب ةرورجم روطلل - تعن  ةفص : هانيرقو نميألا ©

 . انيلا ءانيرق : ىنعمب اهبارعإ برعتو «ءاتيدانا ىلع واولاب ةفوطعم
 . هلنيلإ ًايجانم» ىنعمب ةحتفلاب بوصنم لاح : ًايجن يل

 اَبةرزع: ةايفكرزلا ترو ٠ 5
 نم ىنعمب نيسمخلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : افتمحر نم هل انيهوو ©

 : . انتحر :ضغب وأ هل انتحر لجأ

 بوصنم ةيضيعبتلا «نم» نم لدب وأ بهول هب لوعفم : ًايث نوره هاخأ ©

 . . ةفاضالاب رج لح يف لصتم ريمض ءاهلاو ةسمسلا ءاهسألا نم هنأل فلألاب

 : نم عونم هنأل نوني ىو ةحتفلاب بوصنم ؛هاخأ) مسالل نايب فطع : نوره

 وأ ةحتفلاب بوصنم لاح : ًايبن . ةيملعلاو ةمجعلا ىلع «نيونتلا» فرصلا

 .زييمتلا ىلع ًابوصنم نوكي

 كل 1 كل



 ب 2-25 2-2 صر لآ 3 3 دعص . 7

 وسن ودع قصور لمس سيفو
 رت :

 © اعين
 فاضم : دعولا . نيسمخلاو ةيداحلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ ةميركلا ةيآلا هذه ©

 . ةرسكلاب رورجم هيلإ

 ٠ اني هيدرز كا ناشر ادانا وو ©
 حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك . ةفطاع واولا : هلهأ رمأب ناكو ©

 عوفرم عراضم لعف ؛رمأي#و وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض اهمساو
 هب لوعفم : هلهأ . وه هريدقت ًانارج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمفلاب
 ةيلعفلا ةلمجلاو . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ةحتفلاب بوصنم
 . ناك ربخ بصن لحم يف ؛هلهأ رمأي»

 ةفوطعم : ةاكزلاو . رمأيب قلعتم رورجيو راج : ناكو ةاكزلاو ةالصلاب ©

 . تبرعأ : ناكو . اهبارعإ برعتو «ةالصلا# ىلع واولاب

 وأ ناكب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : ًايضرم هبر دنع ©

 ةفاضالاب ميظعتلل رورحم هيلإ فاضم : هير . ةحتفلا هبصن ةمالعو اهربخب

 . ةحتفلاب بوصنم «ناك» ربخ : ًايضرم . ةفاضالاب

 - دم. ِر 27 يَ

 © ايباَعْذِماَوتِإَس ردا كفوو
 . نيسمخلاو ةيداحلا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت ةيآلا هذه ©

 تك فرب



 هي بر

 باسل وكس لع م نيام لعق + ع. ةفلس لال: ةاتعفوو

 عفر لحم يف نوكسلا .ىلع ينبم  عاطملا دحاولا ريمض لصتم ريمض هاناو

 بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم  بئاغلا ريمض - لصعم يمض ءاهلاو لعاف
 / . ةوينلاب هانعفرو : ىتعمب . هب لوغفم

 بوضنم ًايلعل - تعن  ةفص : ًايلع . ةحتفلاب برصنم زيي : ًادلع ًاناكم ©

 . ةوبثلاب فرش : ىنعمب . ةحتفلاب اهلثم

 الوداد نيب صممي ١
 هك د هت

 وِ 27 رن ا يزد نك جم
 « ازيك يع

 قرح فاك ادم عفو لع يف كلا لع ينم اش سل نيذلا كئاوأ «

 ريخ عفر لح يف «نيذلا مهل 0 ةلمجلاو . نيذلا مه هزيل فوذحم

 : . «كئلوأ» أدتبملا

 ٍضام لعف : معنأ . اهل لحب ال لوصوملا ةلص : ةلمجلا': مهيلع هللا معنأ ©

 راج : مهيلع .. ةمضلاب عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . حتفلا ىلع ينبم

 . ىلعب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه»و معنأب قلعتم رورجيو

 «نيذلا» لوضوم ا مسالا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو: راج : نييينلا نم ©

 ءايلا مسالا رج ةمالعو مهيلع معنم ءايبنألا عيمج نأل ينايب رج فرح «نماو

 نأ زوجيو درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنأل
 ةلاحلا هذه يفو هباوجو طرشلا لعف نم «اذأا» زيح يف ام «كئلوأ» ربخ نوكي

 كلتا 21د قلل



 . كئلوأل ةفص وأ ًالدب عفر لحم يف «نيذلا» نوكت

 يف ةراشالاو «كئلوأل أدتبملا ربخب قلعتم رورجمو راج : مدآ ةيرذ نم ©
 «نماو . سيردا ىلإ ايركز ندل نم ةروسلا يف نيروكذملا ىلا «كئلوأ»

 : مدآ . حون يبأ دج هلأل هنم هبرقل مدا ةيرذ نم «سيردإ) نأل ةيضيعبت

 عونمب هّنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلإ فاضم
 . «لعفأ» نزوي هنألو ةيملعلل - نيونتلا - فرصلا نم '

 مسا «نماو رج فرح : نم : اهلصأ : نمت . ةفطاع واولا : اذلمح نممو ©

 وهو ردقملا رورجملا فذح دقو . نمب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم

 . انلمح نم ةيرذ نمو : ىنعملا نأل هلحم « نم  هيلإ فاضملا لحو 4« ةيرذ »

 لحم يف لصتم ريمض ؛اناو انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : لمح
 ريمض دئاعلاو اهل لحم ال لوصوملا ةلص «انلمح» ةيلعفلا ةلمجلاو لعاف عفر

 .حون عم مهانيجن يأ مهانلمح نمو : ريدقتلاو هب لوعفم هلأل الحم بوصنم

 . فاضم وهو ائلمحب قلعتم ةبحاصملا ىلع لدي ناكم فرظ : حوف عم «©

 هطسوأ يثالث هنأل فرصلا نم عنمي ملو ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : حون

 . نكاس

 بارعإ برعت : ميهاربا ةيرذ نم . ةفطاع : واولا : ميهاربا ةيرذ نمو ©

 . ةيملعلاو ةمجعلل فرصلا نم «ميهاربأ) عنمو ؟مدا ةيرذ نم»

 ةيرذ نمو : ىنعمب اهبارعإ برعتو «ميهاربا» ىلع واولاب ةفوطعم : ليئارساو ©
 . بوقعي يأ ليئارسا

 ةفوطعم :انيبتجاو .«انلمح نميو» بارعإ برعت : انيبتجاو انيده نممو ©
 ةوبنلل انرتخاو انيده نم ةيرذو : ىنعمب اهبارعإ برعتو ؛انيده» ىلع واولاب
 . ةماركلاو

 ةادأ وهو هباوجب قلعتم هطرشل ضفاخ نمزلا نم لبقتسي امل فرظ : ىلقت اذإ ©
 فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ىلتت . ةمزاج ريغ طرش !

 يف لعافلا بئان عم ىتت» ةيلعفلا ةلمجلاو . لوهجملل ينبم لعفلاو رذعتلل
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 . ةفاضالاب رج لحم

 يف نيبئاغلا ريمض ةمهدو ىلتب قلعتم رورجيو راج : نمحرلا تابآ مهيلع ©
 هيلإ فاضم : نمحرلا .: ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : ثايآ . .ىلعب رج لحم

 8 ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورحم

 | : اوعقو وأ اوطقس : ىنعمب ال لح ال مزاج ريغ طرش باوج ةلمجلا : اورخ ©

 لحم يف لصتم ريمض واولا ةعامملا داوب هلاصتال مضلا ىلع ينيس ام لعف
 . ةقراف فلألاو لعاف عفر

 وهو ةحتفلاب بوصنم لاح : ًادجس ٠ نيكابو نيدجاس يأ : ًايكيو ًادجس ©

 إل اهلثش ةيوصتم ةأدهجسم ىلع داولاب ةقوطعم : ًايكير . دجاس عج

 تريلا ة1قلارغت كور رو .و

 / يتبل نضام لمف : فلخ . ةيفانتسا : ءافلا : فلخ مهدعب نم فلخف «

 يف نيبئاغلا ريمض «مه)و فلخب قلعتم رورجبو راج : دنعب نم . حتفلا ىلع

 . "وس

 . :فلخل  تعن  ةفص عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : ةالصلا اوعاضأ ©

 ريمض : واولا ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضانم لعف : اوعاضأ

 بوصنم هب لوعفم : ةالصلا . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 . ةحتفلاب

 اهبارعإ برعتو «ةالصلا اوعاضأ» ىلع واولاب ةفرطعم : تاوهشلا اوعبتاو ©

 ثنؤملا عمجب ةقحلم اهنأل ةحتفلا نم الدب ةرسكلا «تاوهشلا» بصن ةمالعو

 ٍإ . ماسلا

 3 ل



 يوما فرحا : قوس ا ةيفاتتسأ هاف: ايغ نوقلي فوسف ه

 أ زوو ة خلاب بويصنم هب لوم ًارش يأ :ًايغ لعاف عفي

 هنم ذيعتست منهج يف داو مسا : يغ : ليقو «يغ ءاربخ» ىنعمب نوكي

 . اهتيدوأ

 والوهم كراء لونهم

 يف نوكسلا ىلع ينبم لوصرم مسا : نم . ءانثتسا ةادأ : الإ : بات نم ًالإ ©
 ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعق : بات . ًالإب ىتسم بصن لح

 . اه لحم ال لوصوملا ةلص «بات» ةلمجو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم

 "بات" ىلع فطعلا يواوب ناتفوطعم ناتلجلا : ًاحلاص لمعو نمآو ©
 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًاحلاص . اهبارعإ نابرعتو

 :ءالوأ . طرشلا ىنعم هنمضتم «نم» نأل طرش باوجل ةطبار :ءافلا : كتلوأف ©

 . باطخلل فاكلاو أدتبم عفر لح يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا

 . « كئلوأ : أدتبملا ربخ عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : ةذجلا نولخدي ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نوئلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نولخدي
 ٠ ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةنجلا . لعاف

 : نوملظي . ال لمع ال ةيفان : ال . ةفطاع واولا : ايش نوملظي الو ©
 لو لم يسارا وتلا توب عوقرم لي وجملل ينم عوج لق

 قلطملا لوعفملا نع بئان وأ ةحتفلاب بوصنم زييمت : ًائيش . لعاف بئان عفر

 . ملظلا نم ًائيش نوملظي ال : ريدقتب  ردصملا

 لالا



 اك يلا م دابعمتلا دعو لأن دعْدَتَج 1١١ 4 هب طورت وم 1 م ري ا

 ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «ةنحلا» هنم لدبملا نم :لدب : ندع تانج ©

 عمجب ةقحلم اهنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلإ اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم
 دقو . ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : ندع . فاضم يهو ملاسلا ثنؤملا

 . ندع تانج ىلع لمتشت ؛ةنجلا يأ  اهنأل ةنجلا نم «ندع «تانج» تلدبأ

 ةماقالا وهو «ندعلا» ىنعمب (مءلع ةفرعم «ندع» تربتغا لادبالا زوجي يكلو

 . رارقتساو ةماقإ ناكم اهنوكل ةنجلا ضرألا ملع يه وأ
 - تانجلل - تعن  ةفص بصت لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يتلا ©

 . لوصوملا ةلص هدعب ةلمجلاو ندع تانجل

 : هللا يأ: نمحرلا . حتفلا لع ينبم ضام لعف : هدايع نمحرلا دعو ©
 ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم .: هدابع .ةمضلاب ميظعتلل عزفرم لعاف :هناحبس

 فرخ : نإ ١ مهنيعأب اهوري مل يأ دعوب قلعتم رورجمو: راج : هنإ بيقلاب ©

 !نإ) مسإ بصن لحم ف لصتم ريمض ءاهلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن
 . «نإ» ربخ عفر لح يف : هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو

 مسا : هدعو . حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ًايتأم هدعو ناك ©
 رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاه لاو ةمضلاب عيفرم «ناك»
 ةحتفلاب بوصنم «ناك» ربخ . هيف كش ال ًالانم يإ ؛ ًايتأم . ةفاضالاب
 « لعاف ١ ىنعمب لوعفم ابنا يأ «ًايتآ ١ ىنعمب ؛ ًابتأم : نوكت نأ زوجيو

 ًالوعفم هذعو ناك : ىنعمب وأ . اهنوتأي ةنجلا وه دعولا نأ بوصألا نكلو
 .ازجنم
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 © اينو ل! فسر كاكمكا ول هَل +
 عراضم لعف : نوعمسي . ان لعال ةينث : ال: ًاوغل اهيف نوعمسي ال«

 راج : اهيف . لعف عي لح يف لصتم ريمسخ داولاو نونلا توبشب عوفرم

 لوعفم : مالكلا وأ لوقلا نم ًالوضف يأ : ًاوغل . نوعمسيب قلعتم رورجمو

 . ةحتفلاب بوصنم هب

 - ًاعطقنم ءانثتسا  الإب ىتثتسم مسا : ًامالس . ءاتثتسا ةداآ : آلإ : ًامالس الإ © .
 نوكتف . اه لمع ال رصح ةادأ «الإ» نوكت نأ زوجيو . ةحعفلاب بوصنم

 . ًامالس الإ نوعمسي ال : ريدقتب «ًاوغل» نم ًالدب ًامالسا

 ريمض «مهاو رج فرح ماللا . ةيفانثتسا : واولا : اهيف مهقزر مهلو ©

 قزر . مدقم ريخب قلعتم رورجملاو راجللاو . ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا

 . ةفاضالاب رج لح يف نييئاغلا ريمض «مهاو ةمضلاب عوفرم رخؤم أدعبم

 . «مهقرز» نم لاحب وأ مهقزرب قلعتم رورجمو راج : اهيف

 فرظ : ةركب .“ءاسمو ًاحابص هب نوتؤي مهقزر مهو يأ : ًايشعو ةركب ©

 ةفوطعم : ًايشعو . ردقملا لعفلاب قلعتم ةحيتفلاب ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز

 دصقي الو هتموميد وأ قزرلا ماود يأ . اهلثم برعتو «ةركب» ىلع اولاب

 . تقولا رادم ىلع مهنع مهقزر عطقني ال ىنعمب نيمولعملا نيتقولا

 هل 2 0 00 >4 2 9

 © ايي ضان بعْنيْشرَو لاف 77* .
 : ماللا . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : يي: ةنجلا كلت ©

 ةراشالا مسال - تعن . ةفص وأ لدب : ةنجلا . باطخلل فاكلاو دعبلل 1

 .٠ ةمضلا اهعفر ةمالعو اهلثم ةعوفرم

 . يتلا يه ريدقتب ربخ عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يتلا ©

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص : هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو
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 رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عرفرم عراضم لعف : اندايع نم ثرون ©
 هنأل الحم بوصنم ريمض دئاعلاو لوصوملا ةلص يهو نحن هريدنقت ًابوجو

 ةنجلا هيلع يقبن يأ ةراعتسا ةلمجلا ينو . اهثرون : ريدقتلا . لوأ هب لوعفم

 نم ةفوذخم لاحب قلعتم رورجيو راج : اندابع نم . ثراولا ىلع يقبن ايك
 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض اناو «نما لوصوم ا

 لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم : : ًايقت ناك نم ©
 ' رتتسسم ريمض اهمساو حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك . ٍناث هب
 ' ناك» ةيلعفلا ةلمجلاو ةحتفلاب بوصنم «ناك» ربخ : ًايقت, وه هريدقت ًاناوج
 . بارعإلا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص ةآيقت

 وهرس عه سه* قى

 © اَعت1كام
 عراضم لعف :لزتتن .اهل لمع ال ةيفان :ام .. ةيفانعتسا :واولا : لزنتث امو ©

 ْ .: ليربج يأ نحن هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم
 ١ لزتتب قلعتم رورجمو راج : رمأب . ال لمع ال رصحاةادأ : كير رمأب الإ ©

 فاضم وهو ةرسكلا رحلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجم هيلإ فاضم : كبر

 رجب لحم يف حتفلا ىلع ينبم ؛ميركلا لوسرلا وه وهوا بطاخملا ريمض فاكلاو

 : ريدقتب ةفوذحم لاحب «رمأب» رورجملاو راجلا قلعتي نأ زوجيو ةفاضالاب

 : 1 . نيريسم وأ نيرومأم
 مسإ : ام . مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج : هل :: انيديأ نيب ام هل ©

 ! ناكم فرظ : نيب . رخؤم أدتبم عفر لحم يف نوكسلإ ىلع ينبم لوصوم
 رقتسا» ةلمجو رقتسا هريدقت فوذحم لعفب قلعتم ةحئتفلاب ةيفرظلا لع بوصنم
 . هيلإ فاضم «يديألو فاضم «نيباو . اهل لحم ال لوصوملا ةلص «انيديأ نيب
 رج لخ يف لصتم ريمغ ةاناو لقشلل ءاسلا ىلع دخلا : ةرسكلاب رورجم

 . ةفاضالاب



 انيديأ نيب ام" ىلع فطعلا يواوب ناتفرطعم : كلذ نيب امو انفلخ امو ©

 باطخلل فاكلاو دعبلل ماللا . ةفاضالاب رج لح يف انو .اهبارعإ نابرعتو

 . انتاهج عيمجو : ىنعمب

 : ناك . ال لمع ال ةيفان : ام . ةفطاع : واولا : ًايسن كبر ناك امو ©
 ميظعتلل عوفرم «ناك» مسا : كبر . حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف ْ

 «ناك» ريحت : ًايسن . ةفاضالاب رج لحم يف بطاخملا ريمض فاكلاو ةمضفلاب

 . دمحم اي ككرات كبر ناك امو وأ . نايسنلا ريثك : ىنعمب ةحتفلاب بوصنم

 هن دبع ٌريطصاو م ديو آد امهسسم 0 رمت

 ايي 0

 ية الا تاومسلا ٌبر ©

 فوذحم أدتبملا ربخ نوكي نأ زوجيو . ةمضلاب هلثم ميظعتلل عوفرم ةقباسلا

 ضرألاو . ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : تاومسلا . بر وه : ريدقتب

 . ةرسكلاب اهلثم ةرورجم «تاومسلا» ىلع واولاب ةفوطعم

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ةفطاع واولا : امهنيب امو ©

 هريدقت فوذحم لعفب قلعتم نامز فرظ : نيب . رورجم ىلع فوطعم هنأل رج :

 يف لصتم ريمض : ءاحلا . فاضم وهو ةحتفلاب ةيفرظلا ىلع بوصنم رقتسا
 ةلمجو . اهل لحم ال ةيثتلا ةمالع فلألاو داع ميما . ةفاضالاب رج لحم

 . لوصوملا ةلص «اههنيب رقتسا)

 نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : هدبعا . ليلعتلل ةيفانئتسا : ءافلا : ةديعاف ©

 مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو تنأ هريدقت ًابرجو رثتسم ريمض لعافلا»
 ىلع تبثاو هدبعاف ملاوعلا نم امههنيب امو : ىنعمب هب لوعفم بصن لح يف
 . هتدابع

 : هتدابعل . اهلثم برعتو «هدبعا» ىلع واولاب ةفرطعم : هقدايعل ريطصاو ©

 -6هأآ



 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو رورجيو راج

 ' ةمنضلاب عوفرم عراضم لعف : ملعت . ال لحم ال ماهفتسا فرح : ملعت له ©
  تنأ هريدقت ابوجو هيف تتسم ريمض لعافلاو

 ١ ةحففلاب بوصنم هب لوعفم : ًايمس . ملعتب قلعتم رورجمو راج : ًايمس هل ©
 . ًاريظن وأ همسا لثمب :ىمسم ملعت له : ىنعمب

 « احجي َقْوَلْث ماوس او جر ريغ همك 5 22
 .ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : لوقي . ةيفانئتسا :وارلا : ناسثإلا لوقيو ©

 ٠ . ةمضلاب عوفرم لعاف : ناسنالا

 نامز فرظ : اذا . ماهفتسا ظفلب ٍذاعبتساو راكنتسا ةزمه : ةزمهلا : ام اذإأ ©
 ةدئاز : ام . رمضم لعفب بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم «نيحا ىنعمب

 . كلالهاو توملا انيف نكمتي نيح ءايحأ جرخنس انا ًاقحأ ريدقتب . ديكوتلل
 . قزحلا ليبس ىلع وأ داعبتسالاو راكنتسالا هجو ىلع مالكلا اذه ارلاق
 . ةياغلا هذحل راكتالا فرح عم فرظلا ميدقتو

 ءانلاو كرحشلا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تم ©

 - فيوست - لابقتسا فرح : فوس .ديكوتلل :ماللا : ًايح جرخأ فوسل ©
 رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم لوهجملل ينبم عرابضم لعف : جرمأأ

 . ةحتفلاب بوصنم : ًايح .'انأ هريدقت ًابوجو هيف

 # ايكذرازبكر قتلا نع الا كريالوأ 17
 " ال ةيفان : ال . ماهفتسا ظفلب راكنإ ةزمه : ةزمهلا : ناسنالا ركذي الوأ ©

 ف ةدراولا («ناسنالا لوقي» هلوق ىلع ةفوطعم : ناسنأالا ركذي . امل لمع
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 لاح ركذتي الو كلذ لوقيأ : ىنعمب . اهبارعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا
 . فطع فرح راكنإلا ةزمه دعب واولاو . ىلوألا ةأشنلا

 ريمض ةمغدملا «اناو لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : َّنأ : هانقلخ انأ ©

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : قلخ . ؛ْنأ» مسا بصن لحم يف لصتم

 ينبم بئاغلا ريمض ءاهلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ؛انالو انب هلاصتال

 ربخ عفر لح يف ؛هانقلخ» ةيلعفلا ةلمجلاو هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع

 لعفلل هب لوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأتب اهريخو اهمسا عم «َّنألو «نأ»
 . ركلي

 يف ةفاضالا نع هعاطقنال مضلا ىلع ينبم مسا : لبق . رج فرح : ليق نم ©

 : ىنعمب . هئاقب ةلاح يأ اهيف وه يتلا ةلاحلا لبق نم يأ . نمب رج لحم

 ؟ هديعي نأ ىلع رداقب هدجوأ يذلا سيلأ

 ةلمجلاو ةيلاح : واولا . مدعلا نم هانقلخ انأ : ىنعمب : ًاكيش كي ملو «©

 لعف : كي . بلقو مزجو يفن فرح : مل . لاح بصن لحم يف : اهدعب

 - نونلا  هرخخآ ىلع رهاظلا نوكسلا همزج ةمالعو ملب موزجم صقان عراضم

 هلصأ نأل نينكاسلا ءاقتلال ًابوجو واولا تفذحو ًازاوج ًاراصتخا ةفوذحملا

 (نكي» ربخ : ًائيش . وه هريدقت ًاناوج رتتسم ريمض «كي» مساو (نوكا
 . ةحتفلاب بوصنم

 هب مسقم : بر . رج فرح مسقلا واو : واولا . ةيفانعتسا : ءافلا : كيروف ©

 لعفب قلعتم رورجملاو راجلاو ةرسكلا رجلا ةمالعو مسقلا واوب ميظعتلل رورجم

 رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم بطاخملا ريمض فاكلاو . فوذحملا مسقلا

 لص هللا لوسر ىلإ افاضم  هؤامسا تسدقت همساب هللا ماسقإ يفو . ةفاضالاب

 . هللا لوسر نأشل ميخفت ملسو هيلع هللا

 باوج يف ةعقاو : ماللا . احل لحم ال مسقلا باوج : ةلمجلا : مهرشحنل ©

 * ايفل رو نويل ومرت كير 14 يل سس 1 هس وب ص 1 1
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 ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم عراضبم لعف : مهرشحن ٠ مسقلا

 , نييئاغلا ريمض !مهلو . نحن هزيدقت ابوجو رتتسم ريمض :لعافلاو . ةليقشثلا

 . هب لوعفم بصن لحم يف
 . :ةحتفلاب ةبوصنم «مهرشحنلا يف ؛مه» ىلع واولاب ةفوطعم : نيطايشلاو ©

 بوضنم هعم ًالوعفم ةملكلاو «عم» ىنعمب ةيعملا واو واولا نوكت نأ زوجيو
 نورشحي وأ مهنولوتي اوناك نيذلا نيطايشلا عم مهترشحنل. : ىنعملاو ةحتفلاب
 0 . مهورغأ نيذلا نيطايشلا نم مهئانرق عم

 «مهترشحنلا ىلع ةفوطعم : مهنرضحنل .ةفطاع مث : لوح مهنرضحنل مث ©

 . تاهجلا : ىنعمب ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ :' لوح .اهبارعإ برعتو
 . نرضحنب قلعتم فاضم وهو . منهجب ةطيحملا

 نم ًالدب ةحتفلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلإ فاضم : ًايثج منهج ©
 لاخ : ًايثج . ثينأتلاو ةفرعملل - نيونتلا - فرصلا| نم عونم هلأل ةرسكلا
 1 عمج يهو :مهبكر ىلع نيكراب : ىنعمب ةردقم لاح يأ ةحتفلاب بوصنم

 . (ثاج)
3 

 © عراه يهز حررت 4 رك ارت 1 و سس يك ل ل م
 | يف ةدراولا «ٌنرشحتل» بارعإ برعت : نعزتنل . ةفطاع : مث : نعزننل مث ©

 .: ةقباسلا ةميركلا ةيآلا

 1 : ةقرف وأ راصنأ يأ : ةعيش . نعزنب قلعتم رورجمو راج : ةعيش لك نم ©

 1 هب لوعفم بصن لحم يف هدغب ةيمسالا ةلمجلاو ةرسكلاب رورحم هيلإ فاضم
 ةيضيعبتلا ؛نم» ّنأل ًافوذحم لوعفملا نوكي وأ ةقرف لك نم نجرخنل ىنعمب
 : ًالوعفم جاتمي ال ًامزال ًالعف «نعزننا نوكي نأ زوجيو.«لك نم» يف هيلع ةلاد

 ىلع نوكي وأ اوتع رثكألا : ريدقتب ًافوذحم هلوعفمو ًايذبعتم نوكي نأ زوجيو
 . دشأ مهيأ مهيف لاقي نيذلا نعزننل : ريدقتب ةياكحلا
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 ريمض "مهلو  ماهفتسا مسا  أدتبم هْنأل ةمضلاب عوفرم مسا : دشأ مهيأ ©

 نوني ملو ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : دشأ . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا

 نزوبو ليضفت ةغيص - لعفأ - نزو ىلع - نيونتلا - فرصلا نم عونم هْنأل
 . لعفلا

 ٍدشأ مهوتع يأ : لعفأب قلعتم ميظعتلل رورجيو راج : .ًايتع نمحرلا ىلع ©

 ًانايصع وأ ًادرمت : ىنعمب . ةحتفلاب بوصنم زييمت : ًايتنع . نمحرلا ىلع

 . ةلصلل ال نايبلل «ىلع» رجلا فرح نوكي نأ زوجيو

 © 5اس ميد لعا كو 0
 نت . يكوشلو ءافجولا مل : ملا” ةقماسأ مث ملعا نكشل مف

 «نحن» ربخ : ملعأ . أدتبم عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض

 ةغيص - لعفأ  نزو ىلع فرصلا نم عونمم هنأل نوني لو ةمضلاب عوفرم

 . لعفلا نزوبو ايضفت

 ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ملعأب قلعتم رورجبو راج : مه نيذلاب ©
 . أدتبم عفر لحم يف نيبئاغلا ريمض : مه . ءابلاب رج لحم يف حتفلا

 هعفر ةمالعو ؟ملعأ» بارعإ برعت ؛مه» ربخ : ىلوأ : ًايلص اهب ىلوأ ©
 ريمض «اه)و رج فرح : ءابلا : اب . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلا

 ىلوأ مهيلصو ىنعمب لعفأب قلعتم رورجملاو راجللاو ءابلاب رج لحم يف نييئاغلا

 . ةلصلل ال نايبلل ءابلا نوكت نأ زوجيو . ًاقارتحاو ًالومخد اهب ىلوأ يأ راثلاب

 . ةحتفلاب بوصنم زييمت : ًايلص . قحأ «ىلوأ» ىنعمو

 «» اًيِوقَتاَعَحَكر لعن اكأمَمرا اومن 58

 «أم» ىنعمب ةلمهم ةيفان : نإ . ةيفانئئسا : واولا : اهدراو الإ مكنم نإو © 1

 رورجملاو راجلاو روكذلا عمج ةمالع ميملاو رورجيو راج : مكتم.. ال لمع ال
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 رخْؤَم أدتبم : دراو . اه لمع ال رصخ ةادأ : لإ . مدقم ربخب قلغتم
 ةفاضالاب رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم ةبئاغلا ريمض «اهاؤ . ةمضلاب عوفرم
 ةدمابخ يهف: منهج يف يأ اهيف لخخاد وأ اهب رامو منهج ىلإ لصاو آلإ ىنعمب
 ٠ مهريغب راهنتو نونمؤملا اهربعيف مهيلع ًامالسو ًادرب نوكتو نينمؤملا ىلع
 اهيلع دودمم طارصلا نأل ميقتسملا طارصلا لع زاوجلا وه ليقو

 ريم اهمساو حفلا لع ينبم صقان ضام لعف : ناك: كبر ىلع ناك ©
 ! رورجم مسا : كلب ر .ارج فرح : ىلع .اهدورو يأ وه :هريدقت ًازاوج رتتتسم

 رجع لح يف بطاخمملا ريمض فاكلاو «ناك» ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو ىلعب
 . ةفاضالاب

 ؛ ةفص : ًايضقم .ةحتفلاب بوصنم ؛ ناك ؛ ربخ : ًابجاو يأ : ًامضقم اًمتح ©
 ًابجاو اهايإ مهدورو ناك : ىنعمب ةحدمفلاب اهلثم ةبوصنم تحل  تعن -
 . هب ىضقو هناحبس هللا هبجوأ

 ١ ضرك كنار ©
 ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يجنن ٠ فطع فزح : مث : يجنن مث ©

 . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لغافلاو لقثلل ءايلا ىلع

 ٠ هب لونعفم بصن لح يف حتفلا ىلع ينبس لوصوم مسا: اوقنأ 0
 واوب: هلاضتال ةفوذحملا فلألا ىلع ردقملا مضلا ىلع ينبم ضام لعف :
 فلآلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . نينكاشلا ءاسقتلالو م
 . بارعالا نم ال لحم ال لوصوملا ةلص كاوقتا» ةلمجو . ةقراف

 :'كرتن وأ عدن : رذن . فطعلا واوب اهلبق ام ىلع, ةفوطعم : نيملاظلا رذئو ©

 ٠ .نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف
 نم ,ضوع نونلاو ملاس ركذم :عمج هنأل ءايلاب بوصنم هب لوعفم : نيماظلا
 .. هتكرحو درفملا نيونت
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 لاح ًايثج . رانلل دوعي ريمضفلاو ًايئاجب قلعتم رورجيو راج : ًايثج اهيف ©

 ىنعمب ثاج : عمج يهو مهبكر ىلع نيكراب : ىنعمب ةحشفلاب بوصنم

 نيسلاج وأ نيكراب يأ نيثاج مهناكم يف ةرفكلا ىقبي رانلا يلاوح نيئاج

 . ةنجلا ىلا نوئمؤملا مهقرافيو

 اكمال مكرر لاكي 2 ميلر
 4 ةدتوسحا 200 أ ا

 طرش ةادأ نمزلا نم لبقتسي امل فرظ : اذإ . ةيفانعتسا : واولا : ىلقت اذإو © :

 لع ةدقلا ةمضلاب فرم لوهجسلل ين عراضم لعف : لج ةمييج

 . أرقت اذإ : ىنعمب رذعتلل فلألا

 رج لح يف نيبئاغلا ريمض «مه»و ىلتتب قلعتم رورجمو راج : انتايآ مهيلع ©

 رج لحم يف لصتم ريمض «اناو . ةمضلاب عرفرم لعاف بئان : تايآ . ىلعب
 . ةفاضالاب رج لحم يف هانتايآ مهيلع ىلتت» ةيلعفلا ةلمجلاو . ةفاضالاب

 ةبوصنم : ًاججحو تاحضاو الإ نوكت ال هللا تايآ نأل ةدكؤم لاح : تانيب ©

 : ىنعمب . ملاسلا ثنؤملا عمجب ةقحلم اهنأل ةحتفلا نم ًالدب ةسكلاب

 . نيهاربو ًاججح وأ دصاقملا تانيبم ناعما تاصخلم ظافلألا تالترم

 : لاق . اه لحم ال مناج ريغ طرش باوج : ةلمجلا : اورفك نيذلا لاق ©

 لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف

 . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اورفك . لعاف عفر

 ةلص «اورفكا ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا

 . بارعإلا نم اه لح ال لوضوملا

 ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . لاقب قلعتم رورجو راج : اونمآ نيذلل ©
 . «اورفك» بارعإ برعت : اوئمآ . ماللاب رج لحم يف حتنلا

 -ل6الاد



 هب لوعفم بصن لحم يف : ةيمسالا ةلمجلا : ًاماقم ريخ نيقيرفلا ّيأ ©
 ماهفتسا مسا : يأ : ًاناكم عفرأ .انم نيقيرفلا يأ : ىنعمب - لوقلا لوقم -
 رورج هيلإ فاضم : نيقيرفلا . فاضم وهو أدتبم هّنأل ةمضلاب عوفرم

 ريخ .درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ىنثم هنأل ءايلا هرج ةمالعو ةفاضالاب
 : ًاماقم . حصفا فلألا فذحو ريخأ : هلصأو ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ

 . ةحتفلاب بوصنم زيبمت

 نونت لو . اهيارعإ برعتو ؛ًاماقم ريخ# ىلع واولاب ةفرطعم : ًايدن نسحأو ©
 : ليضفت ةغيص - لعفأ نزو ىلع - نيونتلا - فرصلا نم ةعونمم اهنأل «نسحأ»
 . نودتني ثيحو موقلا عمتجم وهو ًاسلجم نسحأو : ئنعمب لعفلا نزوبو

 ٠ انك تاتش وقر رنات تسكناأو ©
 ' يف نوكسلا ىلع ينبم مسا ةيربخلا : مك . ةيفاننتسا : واولا : انكلهأ مكو ©

 . نورقلا نم ًاريثك ىنعمب هدعب ام هرسفي رمضمب هب لوعفم بصن لح
 ريمض !اناو . انب. هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : كلهأ : انكلهأ

 . لعاف عفر لحم يف لصتم

 . افالطم ومو ةسحفابةيفرظلا لع برصنم انكلمأب قلعدلم نامز فرظ : مهلبق ©
 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض "مهاو

 ' مترك ريثك ددع ريدقتب ؟مك" نم نم ةفوذحم لاحب قلعتس رورجمو راج : نرق نم ©
 نما نا : ليقو . نمب رورجم ةيربخلا 'مك» زيمئ ّنآل انكلهأ نورقلا نم
 ْ . مهدعب نمل نرق رصع لك نأل اهماهيإل ةينايب

 مه. مكل - تعن - ةفص بصن لح يف : ةيمسالا ةلمجلا : نسحأ مه ©

 ةمضلاب عوفرم مها ريخ : نسحأ . ًادتبم عفر لحم يف لصفنم عفر ريمض
 - ليضفت ةغيص - لعفأ.نزو ىلع - نيونتلا - فرصلا "نم عونم هنأل نوني ملو

 . لعفلا نزوبو
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 «اثاثأ» ىلع واولاب ةفوطعم ًايثرو . ةحتفلاب بوصنم زييم : ًايكرو ًاقاثأ ©
 . ةئيهو ًارظنمو ةعتمأ يأ ةحتفلاب اهلثم ةنوصنم

1 5 
 ا داس < وسال سك رس وارث ير سوا 3 انا 2
 )ودوام واراد حاتم نمكلآ هآ درمان

 تعض انكم وهن نولعيَسف هَلَشَلااَنإَو برع 000 10124 رس ذو ب ارو هس و

 © ارحب
 ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال هوو تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق ©

 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 لحب يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم : ةلالضلا يف ناك نم ©

 راج : ةلالضلا يف . وه هريدقت اهلعف نم ةيطرشلا ةلمجلا هربخو أدتبم عفر

 . ةلالضلا يف ًارومغم ناك نم :: ىنعمب «ناكا ربخب قلعتم زورجو

 نرتقم رمأب قوبسم مزاج طرش باوج : ةلمجلا : ًادم نمحرلا هل .ىددميلف ©
 يه وأ رمألا مال ماللا . طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلا . مزج لحم يف ءافلاب

 عراضم لعف : ددمي . هتايح ةدم يف سفنيو هللا هلهمي نأب ءاعدلا ىنعم يف

 . ددميب قلعتم رورجمو راج : هل . هرخآ نوكس همزج ةمالعو ماللاب موزجم

 لوعفم : ادم . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : هناحبس هللا يأ : نمحرلا

 . ًالاهمإ هللا هلهميلف : ىنعمب . ةحتفلاب بوصنم  ردصم  قلطم

 نم لبقتسي ال فرظ : اذا . ءادتباو ةياغ فرح : ىتح : اوأر اذإ ىتح ©
 مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوأر . هباوجب قلعتم هطرشل ضفامخ نزلا

 ةلمجو نيتكاسلا ءاقتلالو ةعامجلا واوب هلاصتال ةفوذجملا فلألا ىلع ردقملا

 . «اذا) فرظلا دعب اهعرقول ةفاضالاب رج لحم يف «اوأر»

 لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام: نودعوب ام ©

 واولاو نونلا توبثب عرفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : نودعوي . هب
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 ' ال لوصوملا ةلص «نودعوي# ةلمجو . لعاف بئان عفر لحم. يف لصتم ريمض

 وأ .: هنودعوي ريدقتلا هب لوعفم هلنأل ًالحم بوصنم ريمض ذئاعلاو اهل لحم

 1 . هب نودغوي يأ رورجمو راج

 ' انه يهو اهل لمع ال ليصفت فرح : امإ: ةعاسلا امإو باذعلا امإ ©
 بارعالا يف اهنكلو ماهبإلاو كشلا اهنم. ناعم ةدع الو ليصفتلل ال رييختلل

 ! مسا هنم لدبملا نم لدب : باذعلا . ليصفتلا وهو اهيئاعم دحأب يفتكي

 اوأر اذإ ىْنَح : ريدقتب ةحتفلا هبصن ةمالعو هلثم بوبصنم «ام) لوصوملا

 واولاب ةفوطعم : ةعاسلا امإو . مهيلع نيملسملا ةيلغ وهو ايندلا يف باذعلا

 مي يأ ةعاسلا اوأر اذإ ىتح : ىنعمب اهبارعإ برعتو «باذعلا امِإ) ىلع

 . يزخلا نم مهلاتي ام وهو ةمايقلا

 يف ةعقاو : ءافلا . اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج ةلمجلا: نوملعيسف ©

 عراضم لعف : نوملعي  فيوست - لابقتسا فرح :نيْسشلا . طرشلا باوج

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم

 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم : وه نم ©
 ةلص ةيمسالا ةلمجلاو . ًادتبم عفر لحم يف لصفتمإ عفر ريمض :.وه

 . لوصوملا

 ةدراولا «ًايدن نسحأو ًاماقم ريخ» ةلباقم يف : ًادنج فعضأو ًائاكم يش وه

 . اهبارعإ برعتو نيعبسلاو ةثلاثلا ةميركلا ةيآلا يف

 4 ههواس ا و ور
 دع تحصل ايقاف هادم لَها دو رو ع1

 © نتن بَوَدْي
 ىلع مفوطعم ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ديزي . ةفطاع : واولا : ديزيو ©

 هريذقت ربخلا عقوم عقاو هنأل ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا ددميف عضوم

 سمها



 مسا : نيذلا . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل : نيذلا هللا ©

 . هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم

 ضام لعف : ىدتها . اهل لحم ال لوصوملا ةلص : ةلمجلا : ىده اودتها ©

 ءاقتلالو ةعابجلا واوب هلاصتال ةفوذحملا فلألا ىلع مضلا وأ حتفلا ىلع ينبم

 : ىده . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . نينكاسلا

 لالض يف ديزي : ىنعمب . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم زييمت

 . هقيفوتب ةياده نيدتهملا ديزيو هنالذخب .لاضلا

 عوفرم أدتبم : تايقابلا . ةيفانئتسا : واولا : تاحلاصلا تايقابلاو ©

 . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم تايقايلل - تعن : ةفص : تاحلاصلا . ةمسفلاب

 . هلل دمحلاو هللا ناحبس ليقو تاولصلا ليقو . اهلك ةرخآلا لامعأ : ىنعمب

 بوصنم ناكم فرظ : دنع . ةمضلاب عوفرم أدتبملا ريخ : كير دنع ريخ ©

 وهو ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلإ فاضم : كبر . ريخب قلعتم ةحتفلاب
 دنع لضفأ : ىنعمب ةفاضالاب رج لحم يف بطاخملا ريمض فاكلاو فاضم

 . كبر

 ريخو . ةحتفلاب برصنم زييمت : ةأفاكم يأ : ًاباوث : ًادرم ريخو ًاباوث «

 نسحأو : ىنعمب . اهبارعإ برعتو . اهلبق ام ىلع واولاب ةفوطعم : ًادرم
 . درم رمألا اذهل سيل مهلوق نم ةبقاع نسحأو رافكلا تارخافم نم ًاعجرم

 ت3

 ل 22 يل

 . ماهفتسا ظفلب ريرقتو هيبنت ةزمه ةزمه ا ربخأ : ىنعمب : تيأرفأ ©
 رك اكل اذع ةصقب اي رحأ ١ ىنعمب يأ بيقعتلا ىنعمب ةفطاع

 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : ىأر . كتلوأ ثيدح بيقع هئيدح

 عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم بطاخملا ريمض ءاتلإو كرحتملا عفرلا ريمضي
 . لعاف

 لأ



 لوغفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : انتايآب رفك يذلا ©

 ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : رفك .

 لحم يف لصتم ريمض ؛اثاو رفكب قلعتم رورجمو راج : تايآب . وه هريدقت
 . لوصوملا ةلص ةلمجلاو . ةفاضالاب رج

 لحم يف اهدعب ةلمجلاو . اهبارعإ برعتو «رفك" ىلع واولاب ةفوطعم : لاقو ©
 ' . - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن

 .بارعإلا نم اخ لحال رمضم مسق بارج :ةلمسلا : ادلوو ًالام نيتوأل «
 .لعف : نيظعأ ىنعمب : نيتوأ .ردقملا رمضملا مسقلا باوج يف ةعقاو : ماللا

 :نونلاو ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم عراضم

 : الام . انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلا بئانو . اهل لحم ال
 :ةبوصنم «ًالام» ىلع واولاب ةفوطعم : ًادلوو . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم

 تاعك لاك
 :نم غلب دق وأ : ىنعمب وأ . بلا لع علطا له : ىنعسب : بيغلا علطأ

 دخازلا هب دحوت يذلا بيغلا ملع ىلا ىقترا نأ رفاكلا اذه نأش ةمظع

 : .اهفذحب لصولا فلأ نع ينغتساو ماهفتسا ظفلب خيبوت ةزمه ةزمحلا .راهقلا

 ,هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم نضام لعف : علطا
 رورجملا راصف لعفلا لصوأو راجلا فذحف : بيغلا ىلغ يأ : بيغلا .وه

 ْ ٍْ . هب ًالوعقم

 ماهفتسالا ةزمهب ةقوبسم اهنأل ةلصتم يهو فطع فرح : مأ : دنع ذختا مأ ©

 فرظ : دنع .«علطا» بارعإ برعت : ذختا . نينكاسلا :ءاقتلال اهرخآ رسكو

 . فاضم وهو ةحتفلاب ةيفرظلا ىلع بوصنم ذختاب قلعتم ناكم
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 هب لوعفم : ًادهع . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلإ فاضم : ًادهع نمحرلا ©
 دحأب لإ هيلإ لصوتي ال هاتّوي نأ ىعدا ام نأ : ىنعمب . ةحتفلاب بوصنم 2|

 . بيغلا ملاع نم دهع امإو بيغلا ملع امإ : نيقيرطلا نيذه

 © اييتفاورا لواطة ور رو رد سو و تر
 هسفنل هروصي اهيف ءىطخم وه يأ أطخلا ىلع هيبنتو رجزو عدر فرح : الك ©:

 . هنع عدتريلف هانمتيو

 عوفرم عراضم لعف : بتكت . -  فيوست  لابقتسا فرح نيسلا : بتكنس ©

 . نحن هريدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب

 هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :.لوقي

 . بارعالا نم ال لحم ال لوصوملا ةلص «لوقي» ةلمجو . وه

 برعتو «بتكن» ىلع واولاب ةفوطعم : دمنو : ًاده باذعلا نم هل دمكو © .

 .ًاليوطت باذعلا نم هل لوطنو ىنعمب دمنب قلعتم رورجيو راج :هل .اهبارعإ
 («دمن» لوعفم نم ةقوذحم لاحب وأ دمنب قلعتم رورجمو راج : باذعلا:نم

 : ىنعمب لوعفملا دسم دس . ديكوتلا ىنعم هيف قلطم لوعفم : ًادم . ردنقملا

 . ًاليوطت هلهأتسي ام باذعلا نم هل لوطن

 ةيآلا يف ةدراولا «لوقي ام بتكن» ىلع واولاب ةفدطعم : لوقي ام هثرنو «©
 ىلع ينبم بئاغلا ريمض «هئثرن» يف ءاهاو . اهبارعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا
 ام يأ هدلوو هلام يف هتوم دعب هثرن ىنعمب لوأ هب لوعفم بصن لح يف. مضلا

 . ةرخآلا يف هلاني هنأ معز

 ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يتأي . ةفطاع واولا : ًادرف انيتأيو ©

7” 



 ريمض « ان ١ و . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقشلل ءايلا ىلع
 لاخ يهو.. ةحتفلاب بوصنم لاح : ًادرف .: هب لوعفم بصن لحم يف لصتم
 ادغ يأ . ًاديرف ًاديحو هتنكسمو هرقم ىلع ةمايقلا موي انيتأيو : ىنعمب ةردقم
 ؛ . دلو الو لام الي

 عملة ول نود نم أاودقلو ١
 2 سيوساا اوذختاو ©

 .: ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب

 .«ةطآ» نم ةفوذحع لاحب وأ اوذختاب قلعتم رورجيو راج : ةهلآ هللا نود نم ©
 : بوصنم هن لوعفم : ةهلا . ةرسكلاب ميظعتتلل رورجم هيلإ فاضم : هللا

 ' . ةحتفلاب

 ' عراضم لعف : اونوكي . رج فرح ليلعتلا مال : ماللا : ًازع مهل اونوكيل ©
 ا ولا فلح بصل ةملصر ملا دعب ةرم ضل أب بو عنم صا

 رورجيو راج : مهل : ةقراف فلألاو «نوكي» مسا عفر لحم يف لصتم ريمض
 ري : ازعا. ماللاب رج .لحم يف نيبئاغلا ريمض ؛مهو !نوكي» ربخب قلجتنم

 ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالث امو 4ْنَألو . ةحئتفلاب بوصنم «نوكي)»

 اهل لحم ال «نأ» ةلص ةازع مهل اونوكي» ةلمجو اوذختاب قلعتسم روزجملاو راجلاو
 مهب اوزتعيل ةملآ هللا نود نم اوذختاو ىنعمب

 ١ 0١١ ينيكون وقاتل 1“
 مهززعتل راكنإو مهل.عدر يأ رجنو عدر فرح : الك: نورفكيس الك ©

 عوفرم عراضم لعف : نورفكي - فيوست  لابقتسا فرح : نيسلا . ةهّآلاب

 00 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض 'واولاو نونلا تونبشل
 ريمض ؛ مه »و . نورفكيب قلعتم رورجمو راج : نوئوكيو مهتدابعب ©

 اقام



 عراضم لعف : نونوكي . ةفطاع واولا . ةفاضالاب رج لحم يف نيئئاغلا

 . ةنوكي» مسا عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوضرم

 رج لحب يف نيئاغلا ريمض مهاو ًادضب قلعتم رورجتو راج : ٍادض مهيلع ©

 امل ًادض يأ ًانا وهو ًالذ ىنعمب ةحتفلاب بوصنم «نوكي» ربخ :ًادض . لعب

 . هولصق

 اناس رخل نايت نتا 7 0 0 م - 6
 مزجو يفن فرح : ل ريرقتلا هانعمو ًاظفل ماهفتسا فلأ : فلألا : رت ملأ ©

 .ةلعلا فرح هرخآ فذح همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف :رت .بلقو

 : نأ هدف ابرج هيف راسم روش لعافلا

 «اناو . لعفلاب هبشم ديكوت) بصن فرح : ْنأ : نيطايشلا انلسرأ انأ ©

 . « نأ : مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ةمغدملا

 : نيطايشلا . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ٍضام لعف : لسرأ
 عفر لحم يف «نيطايشلا انلسرأ» ةيلعفلا ةلمجلاو . ةحتتفلاب بوصنم هب لوعفم

 لوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأتب اهربخو اهمسا عم «نأاو . «نأ» ربخ
 . انتل

 هنأل ءايلا : مسالا رج ةمالعو لسرأب قلعتم رورجمو راج : نيرافكلا ىلع ©

 . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو 0 ركذم عمج

 ا ل ْ

 لحم يف «مهزؤت» ةيلعفلا ةلمجلاو ةحتفلاب بوصنم  ردصم  قلطم لوعفم

 : رألاو . يصاعملاو تاقبوملا ىلع مهيرغتو ًازه مهزهت : ىنعمب لاح بصن

 . ليوستلاو ءارغالا : انه دارملاو زها نم غلبأ
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 تا رس ا واس رخام هج

 ٠ 2 مر ري م8
 !: لجعت . ةمزاج . ةيهان : ال . ةيفانعسا : ءافلا : مهيلع لجعت الف ©

 هيف زتتسم 'ريمض لعافلاو هرخآ نوكس همزج ةمالعو الب موزجم عراضم لعف

 ريمض ا مهاو لجعتب ولعتم رورجمو راج : مهيلع . تنأ هريدقت ًابوجو

 : . ىلعب رج لح يف نيبئاغلا

 .لعافلاو ةمضضلاب عوفرم عراضم لعف : دعن . ةفوفكمو ةفاك : دعت امنإ ©

 :مهمايأ دعن امنإ :ريدقتب فوذحم هلوعفمو نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض
 : .٠ مهلاجآ مايأ وأ

 1 . ةحتفلاب بوصنم  ردصم  قلطم لوغفم : ًادع

 ها رس و 7

 ْ © كنور نيل رفا
 ل م طل شل ب نب ل راش اوقع ا رعت هوي

 .٠ ةفاضالاب رج لحم

 :هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : نيقتملا رشحت ©

 !ملاسأزكذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم هب لوعفم : نيقتملا . نحن هريدقت ًابوجو

 00 . ١ درفلا يف ةكرحلاو نيوتلا نم ضوع نونلاو

 ش ش . هتاحبس هيلع نيدقاو ىف ةحتقلاب بوصن»

 ع 06 25 را
 © ةرردححلإ ام قوم

 . اهبارعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم ةميركلا ةيآلا هذه ©
 ؛فرضلا نم ةعونمت اهنأل ةرسكلا 'نم ًالدب ةحتفلا « منهج ١ رج ةمالعو
 : ١. ىشاطعو ًاشاطع «ًادرو» ىتعمو . ثينأتلاو ةفرعملل - نيوئثلا -

 ها



 © علقت كفار ةةعتقلا وصلك يا 1 تراي
 عراضم لعف : نوكلمي . اه لمعال ةينان : ال: ةعافشلا نوكلمي ال ©

 : ةعافشلا . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم :

 نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . اه لمع ال رصح ةادأ : لإ : نم الإ ©
 ةادأ : لإ نركت نأ زوجيو «نوكلمي» يف ةعامجلا راو نم لدب عفر لحم يف

 «نما بارعال رخآ هجو ةمثو . هيلإ ًافاضم رج لح يف ةلاحلا هذه يف ؛نم#

 كرحو «نكلا ىنعمب ًاعطقنم ءانثتسا ًآلإب ىتثتسم بصن لحم يف نوكي نأ وهو

 ةلص «نم» دعب ةيلعفلا ةلمحلاو . نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب «نم» رخآ

 . بارعإلا نم اه لحم ال لوصوملا

 . نيعبسلاو ةنماثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : ًادهع نمحرلا دنع ذختا ©
 . اهيف هل هللا نذأ نم الإ ىنعمب

 © وم هد 84
 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق . ةيفانئتسا : واولا : اولاقو ©

 ا اب رف يب لع ف لص يصف واول ١ ةعامل

 عوفرم لعاف : نمحرلا . حتفلا لع ينبم ضام لعف : ًادلو نمحرلا ذختا ©

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًادلو . ةمضلاب ميظعتلل ْ

 © ديس 4
 لعف : متتج . قيقحت فرح : دق . ديكوتلاو ءادعبالل : ماللا : متثج دقل ©

 سا



 ! ةيوطم اييشل د تق - ةفص : اذإ . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : : نإ ايش »

 : هيناعم نمو ليقو ركنملا ميظعلا : دإلاو .. ايظع (ثِإ ىنعمب ةحتفلاب اهلغم
 0 ٠ عيطنلا رمألاو | ةيهادلاو « بجعلا

 ٠ عذاب قل نككوةنءار كتينلكلا كت ©
 ْ . ةمضلاب .عوفرم ةبراقملا لاعفأ نم صقان عراضم لعف : تاومسلا داكت ©

 . ةمضلاب عوفرم (داكت» مسا : تاومسلا

 | ةيلغفلا ةلمجلاو ؛داكت» نبخ بصن لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : هنم نرطفتي ©

 , - فوصوملل ٍناث - تعن - ةفص بصن لحم يف اهربخو اهمسا عم ؛داكت»
 نوكسلا ىلع ينبم عراضم لعف : نرطفتي . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف - ًائيش

 عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض : نونلاو . ثانإلا نونب هلاصتال
 ! . ركنملا ميظعلا ءيشلا كلذ نم يأ رطفتيب قلعتم زورجو راج .: هنم . .لعاف

 ١ فطْعلا يواوب ناتفرطعم ناتلمجلا : لاهجلا رختو ضرألا قشنتو ©
 _ نيتاه يفو . طقست لايجلاو قشنت ضرألا داكتو : ىنعنمب (هلبق ام ىلع
 0 . مسالا ىلع ربخلا مدق نيتلمجلا

 ردصم وه وأ ةدودهم لابجلا طقستو : :ىنعمب ةحتفلاب ابوصنم لاح : ده ©
 , .ًاظوقس طقست يأ .دهت «رخت» ىنعم ىلع ةحتفلاب بوصنم  قلطم لوعضم -
 ' لابجلا طقستو : ىنعمب  هلجأ نم وأ هلجأل هل ًالوعنفم نوكت نأ زوجيو
 00 . دهم اهنأل

  4١اهيقاكت 2
 ؛ وأ :حتفلا ىلع ينبم نضام لعف : اوعد . يردصم فرح : : اوعد ْنأ ه

 امال



 . نينكاسلا ءاقتلالو ةعامجلا واوب هلاصتال ةفوذحملا فلألا ىلع ردقملا مضلا

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا

0 

 بوصنم هب لوعفم : ًادلو . اوعدب قلعتم رورجمو راج : ًادلو نمحرلل ©
 رصتقاو لوألا فذحف نيلوعفم ىلا ىدعتي «ىمس# ىنعمب «اعد)و . ةحتفلاب

 . دحاو لوعفم ىلإ ىدعتف «بسن» ىنعمب نوكي نأ زوجيو . يناثلا ىلع
 اهالت امو ؛ْنَأ) و . بارعالا نم اهل لحم ال ةيردصملا 4نأل ةلص ؛اوعداو

 ةيآلا يف ةدراولا (هنم١ يف بئاغلا ريمض نم لدب رج لحم يف ردصم ليوأتب

 . ًادلو نمحرلل مهتيمست نم نرطفني تاومسلا داكت ريدقتب ةقباسلا ةميركلا
 طوقس ريدقتب كلذو . اوعد نأل ًاده لابحلا رختو : ريدقتب بصن لحم يف وأ
 مهؤاعد وأ مهتيمست لابجلا ذه ريدقتب هاده» لعاف عفر لحم يف وأ . ماللا

 :ريدقتب فوذحم أدتبم ًاربخ عفر لحم يف ردصملا نوكي نأ زوجيو نمحرلل دلولا
 مهؤاعد لابجلا ذهو . ضرألا قاقشناو «تاومسلا رطفتل يأ كلذل بجوملا

 . ًادلو نمحرلل

 © ودكم نياَمَو ١ سس
 : يخبني . ال لمع ال ةيفان : ام .ةيفانتتسا :واولا : نمحرلل يغبني امو ©

 رورجيو راج : نمحرلل . لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف

 . هناحبس قيلي امو : ىنعمب يغبنيب قلعتم

 بوصنم عراضم لعف :ذختي .بصان يردصم فرح :ْنأ : ًادلو نختب نأ »

 : ًادلو .وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو ْنأِب
 ل ال ةيردصملا «نأ» ةلص ؛ ًادلو ذختي » ةلمجو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم
 : «يغبنيا» لعاف عفر لحم يف ردصم اليوأتب اهالت امو «نأ»و .اهل
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 ْ ايرماَو يب نرسل يزكرإ دو
 عوفرم أدتبم : لك ٠ ةلمهم ةففغ انأل "اما ىنعمب ةيفان : :ن !: نم لك ْنِإ ©

 زويد ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . ةمضلاب
 . اهتعنم رورجملاو راجلاو ةركن نوكت نأ

 هريدقت فوذحم لعفب قلعتم رورجيو راج : ضرألاو تاومسلا ْق ل

 . اهبارعإ برعتو «تاومسلا' ىلع واولاب ةفرطعم : ضرألاو : رقتسا
 ؛ نم ال لحم ال لوضوملا ةلص «ضرألاو تاومسلا يف رقتسإ» ةيلعفلا ةلمحملاو

 . ًاذبع نمجرلا يآ الإ نئاك نم ضرألاو تاومسلا ايف اف :: ىنعمب بارعالا
 . هل لمع ال يفنلا دعب قيقحت فرح وأ رصح ةادأ : لإ

 الا لع ةدقللا ةمسفلاب يفرم أدتبملا ربخ : يتآ : ًادبع نمحرلا يتآ»

 :لاج .: ادبع' . ةرسكلا هرج ةمالعو رورحم هيلإ فاضم : .نمحرلا . لقثلل
 'بصنب ةفاضالا لبق . ًادبع نجحرلا تآ : لصألاو ٠ ةحتفلاب بوصنم

 «تآل نيوثت فذح دنعو . ةفاضالا لبق لعافلا مسال ًالوعفم «نمحرلا»
 نمحرلا ىلا فيضأ فيفختلل

 © عفوك ص 2 2 2
 ئصحأ.. قيقحت فرح : دق . ديكوتلاو ءادتبالل ماللا : مهاصحأ دقل ©

 يف نييئاغلا 'ريمض «مهاو رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا لع ينبم ضام .لعف

 رتتسم ريمض لعفلا لعافو مهرصح دقل : ىنعمب هب لوعفم بصن لحم

 هبكترإ يذلا رفملا اذه مده يذلا هناحبس نمحرلا ىلا دوعي . وه هريدقت ًازاوج

 . هللا دالوأ مهريغو ةكئالملا نأ دقتعا نم

 ءانب ةمالعو اهبارعإ برعتو «مهاصحأ» ىلع واولاب ةفرطعم : ًادع مهدعو«©
 : ةحتفلاب بوصنم - ردصم  قلطم لوعفم : 0

 . مهلاعفأو مهصاخشا ادع مهب طاحأ : :

 دلاله د
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 نيس و
 «مهلو . ةمضلاب عوفرم أدتبم : لك . ةيفانئتسا : واولا : هبتآ مهلكو ©

 ةمضلاب عوفرم أدبملا ربخ : ىتآ . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض

 رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو . لقفلا اهروهظ نم عنم ءايلا ىلع ةردقملا
 . ىنعملل سيلو «لك١ ظفلل ةرياسم ؛هيتآ» ربخلا ةطقل تءاجو . ةفاضالاب

 بوصنم «هيتآ» لعفب قلعتم - نامز فرظ هيف لوعفم : ًادرف ةمايقلا موي ©

 . ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : ةمايقلا : فاضم وهو ةحتفلاب ةيفرظلا ىلع
 موي هناحبس هيلع مداق مهعيمجو : ىنعمب . ةحتفلاب بوصتم لاح : ًادزف

 . ناوعألاو عابتالا نم ًادرفنم ةماينقلا

 «* 5 فل طهي حلاو مايدور 1
 . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : َّنإ : اولمعو اونمآ نيذلا َّنإ ©

 لعف : اونمآ . َّنإ» مسا بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا :نيذلا

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام
 .اهبارعإ برعتو «اونمآ» ىلع واولاب ةفوطعم : اولمعو .ةقراف فلألاو لعاف
 . بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص ؛اونمآ» ةيلعفلا ةلمجلاو

 ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم هب لوعفم : لعجيس تاحلاصلا ©
 .  فيوست  لابقتسا فرح : نيسلا . ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هلأل

 هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : لعجي
 .وه

 نيبئاغلا ريمض « مه ١ و لعجيب قلعتم رورجمو راج : ًادو نمحرلا مهل ©

 لوعفم : ًادو . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : نمحرلا . ماللاب رج لح يف

 الاد
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 : «اهدعب امو لعجيس» ةيلعفلا ةلمجلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب

 ' وأ ةبحم سانلا بولق يف هللا مل ثدحيس : ىنعمب « نإ ١ ربخ عفر لحم يف

 . ةدوم

 *« 01من كبدرتكلا
 رشي .ةفوفكمو ةفاك : (منا .ةيفاننتسا : ءافلا : كناسلب هانرسب امئإف ©

 ! لمن ينبم لصتم ريمض هاناو انب هلاصتال نوكسلا ىلمي ينبم ضام لعف

 . بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو لعاف. عفر لحم يف نوكسلا
 ينبم' بطاخملا ريمض ءاحلاورسيب قلعتم رورجبو راج : ناسلب . هب لوعفم
 . ., هلازناب نآرقلا اذه انلهس انإف : ىتعمب ٠ ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع

 «كناسلب» رورجملاو راجلا نوكي نأ زوجيو . نيبملا يبرعلا ناسللا وهو كتغلب
 . ًالؤنم ريدقتب «ءانرسي# يف ءاحلا نم ةفوذحم لاحب ًاقلعتم

 عراضم لعف : رشبت . ليلعتلل رج. فرح : : نيقتملا هب رشبتل ©
 لكس ري ماو نا بنة لا مي رستم أل يت

 : لوعفم : 'نيقتملا .. هانرسيب قلعتم رورجمو راج : هب . تنأ هريدقت ًابوجو هيف
 ١ ٠ يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ماس رشم عج هلل ءاياب بوصنم

 , امو «نأاو: . ا لحم ال ةرمضملا «نأ» ةلص «نيقنملا هب رشبت» ةلمجو . درفملا

 ىنعمب ءنرسيي قلعتم رورجملاو راخاو مالاب رج لع يف ردصم ليوأتب اهالت

 : مي نري نيللا ب ربت

 :ًادل«

 . - ةرهاظلا ةحتفلا موق بصن

 : . دوبل عيج يه ةدناعملاو

 لالا
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 نر انكر

 ةعبارلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : نرق نم مهليق انكلهأ مكو ©
 ءالؤه نم دشأ اوناك : ىنعمب راذناو ممل فيوخت مالكلا يفو .نيعبسلاو

 عوفرم عراضم لعف : سحت . هل لمع ال ماهفتسا فرح : له : سحت له ©

 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب
 ريمض (مهاو (دحأ) نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجبو راج : دحأ نم مهنم ©

 مسا : دحأ . ديكوتلل دئاز رج فرح : نم . نمب رج لحم يف نيبئاغلا

 ريدقتلا نوكي نأ زوجيو . ىرت له ىنعمب سحب الحم بوصنم اظفل رورجم
 . دحأب مهنم رعشت له : ىنعم ىلع دحأب

 «ازكر» و . اهبارعإ برعتو اهلبق ام ىلع وأب ةفوطعم : ازكر مهل عمست وأ © :
 هل عمست وأ : ىنعمب ةحتفلا هبصن ةمالعو عمستب بوصنم حيرص هب لوعفم

 . ؟ ًافيفخ ًاترص مهل وأ

3 3 

 لالالا



 ©« هط ةروس بارعإ #»

 ظ © هللا
 : دارفأ مهو كع ينب ةغل ىلع لجر اي : اهانعم نأ ريسفتلا بتك يف ءاج : هط ©

 . اهأط : اهلصأ : ليقو . ةدج يلامش نئيلا ةماهت يف مهنكاسم ةيبرع ةليبق
 . يف موقي ( يت ) ناك دقف . هيمدقب ضرألا أطي نأب هللا لوسرل رمأ هنأ ىلع

 ١ نن ةيانك ءاهلاو ةزمحلا نم فلألا تلدبأ دقو . هيلجر ئدحإ ىلع هدجمن

 , مث ًابفلا وأ ءاه ةزمهلا تبلقف أط لصألا ناو ءطولاب رمأ هنأ ليقو . ضرألا
 , راصق كسلا ءاه قحلأ مث : «ىري# نم رمألا نوكي (ى نركيف رمألا هيلع ينب

 اه ارح ةوك نأ تلمتحا ةروسلل سا اهتلعج نإ« مالك ءادتبا يهف ه هركذ

 . . أدتبملا عضوم يف .يهو

 © ق2 رام < 09 ع 2 5598
 .قوكسلا لع ينم ام لف ١ لزنأ . ال لمع ال ةيفان : ام : انلزؤشأ ام ©

 ا . لعاف عفر لحن يف لصتم ريمض اناو . انب هلاصتال

 : نآرقلا انلزنأب قلغتم رورجبو زاج : ىقشتل : ىقشتل نآرقلا كيلع ©

 «ىقشتاو ليلعتلل رج فرح : ماللا : ىقشتل . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم
 ! كتهتل ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم ْنأِب بوصنم 'عراضم لعف
 : لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو «نأ»و ةقشملا . اهقيذتو ةدابعلاب كسفن

 ال ةرمضملا «نأ» ةلص «ىقشتا ةلمجو انزنأب قلعتم رورجملاو رامجلاو ماللاب رج
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 ١ نيك ©
 - ًاعطقنم ءاتثتسا - الب ىتتسم : ةركذت . ءاشتسا ةادأ : الإ : ةركذت الإ ©

 هاتلرنأ : ىلعم ىلع اهل لمع ال رصح ةادأ «آلا» نوكت وأ ةركذت نكل ىنعمب :

 نأ زوجيو «ةحتفلاب ةبوصنم ًالاح» ىنعملا اذه ىلع «ةركذت» نوكتف ةركذت

 كيلع انلزنأ : ىنعم ىلع  هلجأ نم وأ هلجأل هل ًالوعفم «ةركذت» نوكت

 . غيلبتلا بعاتم لمتحتل نآرقلا

 مسا «نماو . اهنم ةفوذحم ةفصب وأ ةركذتب قلعتم رورجمو راج : ىشخي نمل ©

 عوفرم عراضم لعف : ىشخمي . نمب رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم .لوصوم

 وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب
 ًاراصتخا «ىشخيا لوعفم فذحو امل لحم ال لوصوملا ةلص «ىشخيا ةلمجو
 . هللا ليزنت ىشخي مل وأ هللا ىشخي نمل : ىنعمب مولعم هنأل

 © لخأاتل امارس رو بك :

 أل لي شن : ل  ةركل ل لأ يل ردح هب لل: رفق«

 راجلاو ًاليزنت هانلزنأ يأ . انلزنأب ردصملا ىلع ًابوصنم ًاقلطم ًالوعفم نوكي

 . اهنم ةفوذحم ةفصب قلعتم اهدعب رورجملاو

 نمب رج لحم يف نوكسلا ىلع يئبم مغدم لوصوم مسا «نم» نم ةنوكم : نمم ©
 . لوصوملا ةلص : هدعب ةلمحلاو

 حتفلا ىلع ينبم فام لعف : قلخ : ىلعلا تاومسلاو ضرأللا قلخ © :
 بوصنم هب لوعفم : ضرألا . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 اهلثم ةبوصنم «ضرألا» ىلع فطعلا واوب ةفوطعم : تاومسلاو . ةحتفلاب
 . ملاسلا ثنؤملا عمجب ةقحلم اهنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلا اهبصن ةمالعو

 ةردقملا ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم تاومسلل - تعن  ةفص : ىلعلا
 . ىلعألا ثينأتو ايلعلا عمج ةملكلاو ايلعلا : ىنعمب رذعتلل فلألا ىلع

 لاله



 © وتس ش يما عملا 4
 ' .نمجرلا وه : ريدقتب حدملا ىلع عرفرم : ىوقسبا شرعلا ىلع نمحرلا ©

 ٠ ةلمجلا هربخو أدتبم وأ . ةمضلاب عوفرم . وه هريدقت فولحم أدتبم ربخ يأ
 قوف» ىنعملا نأل ىوتساب قلعتم ةلمج هبش : شرعلا ىلع . هدعب ةيلعفلا
 : ينبم ضام لعف : ىوتسا . قوف ىنعمب ناكم فرظ : انه ىلعف «شرعلا

 ' هريداقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع
 ١ أدتبملل ٍناث ربخ وأ «نمحرلا» أدتبملا ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلاو . وه
 : يأ ةيانك اهيف ةرابعلاو . هريبدتو هكلم ىلع ىلوتسا ُينعمب اوها ردقملا

 00 . هتمكحب هيف هفرصتو توكلملا ىلع قاليتسا

00 
 ْ © نقتل كاموامهشاموضرالافاموثوعتلاؤاممل 1
 ١ . مدقم ربخ عفر لحب يف هلل يأ ميظعتلل رورجبو راج : تاومسلا يف ام هل ©

 ' : تاومسلا يف . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا :ام

 يف زقتسا» ةلمجو . رقتسا : هريدقت فوذحم لعفب قلعتنم رورجمو راج
 ٍْ .'بارعإلا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «تاومسلا

 : يف ام» ىلع فطعلا يوارب ناتفوطعم : امهنيب امؤ ضرألا يف امو ©

 | ىلع بوصنم رقتساب قلعتم ناكم فرظ : نيب . اهءارعإ نابرعتو «تاومسلا
 ؛ دامغ : ميلا . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاحلا .. فاضم وهو ةيفرظلا

 ا . بارعإلا نم اهل لح ال هينثتلا ةمالع فلألاو

 ١ بارعإ برعتو «تاومسلا يف اما ىلع واولاب ةفوطعم :.ىرثلا تحت امو ©
 . ةردقملا ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ّيدنلا بارثلا, يأ :: ىرشلا «امهنيب امو»

 ' ٠ ٠ ًاروتسم ناك امهم ءيش هيلع ىفخي ال : ىنعمب رذعتلل فلألا ىلع

 دالك



 ** قوي لوفر
 :رهجت . مزاج طرش فرح : نا . ةيفانعتسا : واولا : ا

 لعافلاو هرخآ نوكس : همزج ةمالعو ْنِإب موزجم طرشلا لعف عراضم لعف

 رهجتب قلعتم رورجمو راج : لوقلاب . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض
 . كرهج نع ينغ هنأ ملعاف هريغ وأ ءاعد نم هللا ركذب رهجت ّْنإو ىنعمب

 يف ناب نرتقم مناج طرش باوج : ةلمحلا : ىفخأو ىسلا ملعي هنإف © 1

 ديكوتو بصن فرح : نا . طرشلا باوج يف ةعقاو : ءافلا . مزج لحم

 ذل مسأ بصت لع يف مضل لع يبس لست يعصف هنو لعفلاب هبشم

 : هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ملعي

 لوعفم : رسلا . «َنإ» ريخ عفر لحم يف ؛رسلا ملعي» ةيلعفلا ةلمجلاو : وه

 ةيوصنم ارسلا» ىلع فطعلا واوب ةفوطعم : ىفخأو . ةحتفلاب بوصنم هب

 نونت لو . رسلا نم ىفخأ امو يأ رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلاب اهلثم

 نع ليقو . لسفلا ةزربو ليضفت ةفيص لعفأ - نزو ىلع ابمأل ةملكلا

 دابعلا رارسأ يأ رسلا ملعي هنأ : ىنعمب ضام لعق «ىفخأ» نإ : مهضعب

 . ةناحبس وه هملعي ام مهنع ىفخأو

 قفل و ١
 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم . وه هيردقت فوذحم أدتبم ربخ : ةلالجلا ظفل : هللا ©

 هربخ «ىتسحلا ءاسألا هل» ةيمسالا ةلمجلاو . وه الإ هلإ ال : وربخ ًادتبم وأ

 ةلمجلاو . امل لحم ال ةيضارتعا ةلمج اوه آلإ هلإ ال» نوكت نأ زوجيو . يناثلا

 . ةلالجلا ظفل ربخ ىنسحلا ءايسألا هله ةيمسالا

 حتفلا ىلع ميظعتلا ىلع ينبم ل» مسا هلإ سنجلل ةيفان : ال : وه الإ هلِإ ال ©
 ينبم لصفنم ريمض : وه . رصح ةادأ وأ ءانئتسا ةادأ الإ . بصن لح يف

 تلمع امو ءالا عضوم نأل هلإ ال١ عضوم نم لدب عفر لحم يف حتفلا لع

 -الالا



 . هايإ الإ ناكل ًابصن ىشتسملا عضوم ناك ولو . ءادتبالاب عفر هيف

 نوكت نأ زوجيو . اهعضوم برعأ ةيمسالا ةلمجلا : ىنسحلا ءامسالا هل ©
 . عفر لحم يف ميظعتلل زورجمو راج ؛هلا و «هلإ الا عضوم نم ًالدب عفر لحم يف
 - تعن  ةفص : ىنسحلا . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : ءاسالا .مدقم ربخ

 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلا : اهعفر ةمالعو اهلثم ةعوفرم ءامسألل

 كد ا ذآ
 2 سو كيرلا 4
 .:هل لح ال ماهفتسا فرح : له . ةيفانكتسا : اولا : كاتآ لهو ©

 1 م تل راسل فا لرد حا لم يم يم

 ' هيلا فاضم : ىسوم ٠ ةمقلاب يفرم لعاف : ثيدلح : : ىسوم ثيدح ©

 نم .عنم دقو هتيمجعل ة ةرسكلا نم الدب ةحتفلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم

 . رذعتلا فلألا ىلع ةكرحلا روهظ

 . 2 7 و مس ري 2 هم 0

 سبقهم ساء ةثَسناَءٌَنِإ وكما دإمال لعق ران اذا ٠

 | يرد 1 وَ

 «*© نىك العسل
 ثدحب قلعتم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم «نيح» ىنغمب نامز فرظ : نإ ©

 1 ا . «ثيدح) نم ىنعملا ىلع لوؤملا

 : زؤجيو .'فرظلا ذا" دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف: ةلمجلا : ًاران ىأر©
 . رْمْضَم لعفل هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ًاينبم سا ؛ذإ» نوكت نأ
 ١ رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىأر اركذا» هريدقت
 بوصنم هب لوعفم : ًاراث . وه هريداقت ًانوج هيف رتتسسم ريع لعاشلاو

 لالش



 لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق . ةيببس : ءافلا : هلهأل لاقف © '

 ءاهلاو لاقب قلعتم رورجبو راج : هلهأل . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض

 لوعفم بصن لح يف : اهدعب ةلمجلاو . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض
 . - لوقلا لوقم - هب

 . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اوثكما © :

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريم واولا

 فرح : نإ . ًاراث ترصبأ ينإ مكناكم اوثكما : ىنعمب : ًاران تسنآ ىنإ ©

 لح يف  مكلتملا ريمض - لضتم ريمض ءايلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن
 ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : سنآ . ؛نِإ) مسا بصن

 هب لوعفم : اذ . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ءانتلاو . كرحدللا عفرلا

 . «نإ» ربخ عفر لحم يف «اران تسنا» ةيلعفلا ةلمجلاو . ةحتفلاب بوصنم 1

 ديفي وأ ءاجرلا ىنعمب لعفلاب هبشم فرح : سيبقي اهنم مكيتآ يلعل ©
 لحم يف - ملكتملا ريمض - لصتم ريمض ءايلاو نكمملا عقوت وهو ىجرتلا
 . لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم «لعل» ربخ : يت «لعلا مسا بصن

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض فاكلا

 . راثلا نم يأ ؛«سبق» نم ةفوذحم لاحب وأ تآب قلعتم رورجور اج :اهنم

 . ةرمجب وأ ةلعشب ىنعمب هلعفب وأ تآب قلعتم رورجيو راج : سبقب
 ريمض لعافلاو «مكيتأأ» ىنعمب ًاعراضم ًالعف ؛مكيتا» بارعا بوصألاو

 يف - بطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلاو . انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم
 يف «مكيتآ» ةيلعفلا ةلمجلاو روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بضن لحم

 . - لعل - ربخ عفر لح ْ

 «يتآ» ىلع ةفرطعم : دجأ . رييختلل فطع فرح : وأ : :راثلا ىلع دجأ وأ © ا

 رورجمو راج : رانلا ىلع . ةرهاظلا ةمضلا لعفلا عفر ةمالعو اهبارعإ برعتو 1

 . دجأب قلعتم

 نأل اهنيونت لبق فلألا ىلع رذعتلل ةردقملا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ىده ©

 ال4



 . ىدهلا دجو دقف 3 ةادلا دجو اذإ هنأل ىده ي وذ وأ . مهادهب

 هس واسر

 سس يقفل ١

 ! :ىتأ ل 7 اا ةفلسم ةبلايا ةيطلا لع بصن لع يف نركسلا لع يبس
 رتكنم ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ردقلا حتفلا لع ينبم ضام لعف

 ' رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اهاو . وه هريدقت ازوج هيف
 ْ .' «ال2 دعب اهعوقول هيلا فاضم رج لحم يف اهابأ» ةلمجو . ةفاضالاب

 ١ ريض لغافلا بئانو حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم نضام لعف : يدون ©

 ١ طرش باوج «يدون» ةلمجو . هللا هادان : ىنعمب' وه هريذقت ًاناوج هيف رتتسم

 ْ . بارعإلا نم اهل لحم ال مزاج ريغ

 ءادنلا ةادأب ىدانم درفم ةفرعم مسا : ىسوم .٠ ءادن ةادأ : اي: ىسوم اي ان ©

 . بصن لح يف رذعتلل فلألا ىلع ردقملا مضلا ىلع ينبم

 طع لس و عر هس

 اا نا يل 1
 7 ل لطف لس ف يا للا بخس يكوون فرح .ينإ ©

 ! رم ضم لعفل لوعفم بصن لحم يف اهريخو اهمسا عم «ٌناةو . اهمسأا

 ءادنلا نأل وأ نإ ىسوم اي ليقف يدون وأ . نإ هل لامقو هللا ءاد هادان :رياقعب

 ملفا رسل دوت ب لع يف كسلا لع ينم لصشم ف يس انأ ©
 . «ينإ» يف

 ! ل يف بطاخملا ريمض فاكلاو . ةعضلاب ميظعتلل عوفرم «نإل ربخ : كّير ©

 : «كبر» و أدتبم عفر.لحم يف ؛انأ» ريمضلا نوكي نأ زوجيو . ةفاضإلاب رج

 تك



 . نإ ربخ عفر لحم يف كبر انأ ةيمسالا ةلمجلاو . هربخ

 «عزنا» ىنعمب علخا . هلل عضاوت ةوفحلا نأل ةيببس : ءافلا : كيلعن علخاف ©

 . تنأ هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف
 نونلا تفذحو ىنثم هنأل ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : كيلعن
 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض فاكلاو ةفاضألل

 ىنعمب لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نا: سدقملا يداولاب كنإ ©

 وأ ًاراصتمخاو ًاطخ ءايلا تفذحو هند ربخب قلعتم رورجمو راج :داولاب
 يداولل - تعن  ةفص : سدقملا . لصولاب يأ نينكاسلا ءاقتلال وأ لصولل

 . ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم

 نيءادن يدون يأ «ينثا ىنعمب  قلطم لوعفم  ردصملا ىلع بروصنم : ىوط ©

 ناكملا ليوأتب نون دقو . ةرك دعب ةرك يداولا سدق وأ

 جس 7
 كس لع ينم لضم يس ا. ةفطاع : دال كترتخا انأو ©

 ل فكل لاق جي ا كرحتلا عفرلا

 أدتبملا ربحت عفر لحم يف «كترتخخا» ةلمجو . هب لوعفم بصن لحم يف بطاخملا

 . ةوبنلل كتيفطصا انأو وأ يتلاسرل كتربخا دقو : ىنعمب

 لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : عمتسا . ةيفانعتسا : ءافلا : عمتساف ©

 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 يف نوكسلا ىلع يثبم لوصوم مسا : ام . رج فرح : ماللا : ىحوي امل ©

 لعف : ىحوي . كترتخاب وأ عمتساب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم

 ةلمجو . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم

 ةيردصم «ام# نوكي وأ .. بارعالا نم احل لحم ال لوصوملا ةلص 6ىحوبي)»

 ما



 , رج لع يف ردصم ليوأتب اهات امو هاما اه لعمال اهتلص : اهدعب ةلمجلاو

 . يحولل ريدقتب ماللاب

 #2 قو 5 01 - ا 00 7
 ٠ نيتميركلا نيتيآلا يف تيرعأ : ينديعاف انآ الإ هلإ ال للا انأ ينذنإ ©

 . اهل لحم ال ةياقولل «يندبعاف»و «يننا» يف نونلا . ةئماشلاو ةرشع ةيناغلا

 اا . هب لوعفم بصن لح يف لصتم ريمض «يندبعا» يف ءايلاو

 ْ اهبارعإ برعتو «يديعا» ىلع واولاب ةفوطعم : يركذل ةالصلا مقأو ©

 ' بوصنم هب لوعفم ؛ ةالصلا ؛ و نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب ميملا تكرحو

 1 رج لحم يف. لصتم ريمض ءايلاو مقأب قلعتم رورجبو راج : يركذل . ةحتفلاب

 . يتالص ركذل يأ فاضملا فذحب وأ ةالصلا:تيقاوم يهو يركذ

 ١ تتابع انكي اءدقاَوِإ ©
 يكل ف يي اا ةعاسلا نإ

 . ةمضلاب عوفرم اهربخ : ةيتا . ةحتفلاب بوصنم :(نأ» مسا : ةمايقلا

 :اهمساو ةمضلاب عفرم ةيراقا اعفأ نم صقا عراضم لعفا اهبفخأ داكأ ©

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يفتخأ . انآ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم زيمض ش
 اهو . انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقفلل ءايلا ىلع ةردقملا

 ١ لحم يف «اهيفخأ» ةيلعفلا ةلمجلاو . هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض
 : ءافخلاو' . اهرهظأ يأ : افءافخ ليزأ داكأ : ىنعمب «داكأ» ريخ بصن

 ' نم امل لحم ال ةيضازتعا «اهيفحأ داكأ» ةلمج نوكت نأ زوجيو . ءاطغلا

 00 ١ . بارعإلا

 ينبم عراضم لعف : ىزجت .ليلعتلل رج فرح : ماللا : سفن لك ىزجتل ©

 ب م5



 ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم ْنأِب بوصنم لوهجملل
 هيلا فاضم : سفن . ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : لك . رذعتلل فلألا

 . اهل لحم ال ةرمضملا «نأ» ةلص «سفن لك ىزجت» ةلمجو . ةرسكلاب رورحم

 راجلاو . ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو ةرمضملا ةيردصملا «نأ»و

 . ةينآب قلعتم رورجملاو

 ٍداضم لعف : ىعست . ةيردصم : ام . رج فرح : ءابلا: ىعست امي ©

 ًائاوج هيف رتسم ريمض لعافلاو رذعشلل فلألا ىلع ةردقلا ةمضلاب عوفرم

 :اهلعبامو «اماو . ال لحم ال اما ةلص !ىعستا ةلمجو . يه هريدقت

 ريدقتلا . ىزجتب قلعتم زورجملاو راجلاو ءابلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب

 1 هي ١ كَ 110

 ٠١ كّورتف هوك أو ايمان مانعة ©
 لعف : كندصي . ةمزاج ةيهان : ال . ةيببس : ءافلا : اهثع كئدصي الف ©

 . الب مزج لحم يف ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم عراضم

 : اهنع . هب لوعفم بصن لحم يف  بطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلا

 يأ اهنع كعنمي الف وأ اهنع كنتفلي ال ىنعمب ندصيب قلعتم رورجمو راج

 . ةالصلل نوكي نأ زوجيو ةمايقلل ريمضلاو . اهقيدصت نع

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم : اهب نمؤي ال نم ©
 لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : نمؤي . احل لمع ال ةيفان : ال .لعاف

 ةلمجلاو نمؤيب قلعتم رورجمو راج : اهب . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم زيمض
 . لوصوملا ةلص

 ضام لعف : عبتا . ةفطاع نوكت نأ زوجيو ةيفانتسا واولا : هاوه عيبتاو ©

 لوعفم : ىوه . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم
 ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهملاو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم هب

 . ةفاضالاب رج لحم يف  بئاغلا ريمض  مضلا

 لم



 ' نأب 'برصتم :عراضم لعف : كلبت يأ : ىدرت . ةيببس : ءافلا : ىدرتف ©

 , لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلا هيصن ةمالعو ءافلا دعب ةرمضم

 , ال ةرمضملا «نأ» ةلص «ىدرت" ةلمجو . تنأ : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض
 : ردصم لع فوطعم ردصم ليوأتب : اهدعب امو ةرمضملا «نأاو. اه لحم
 . ءاجنلاف دصلا مدع كنم نكيل : ريدقتلا . قباسلا مالكلا نم عزتنم

 /١ نو كيس #

 لمحت يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : ام . ةيفانتسا : واولا : كلت امو ©
 1 !.. ريخ عفر لحم يف حتفلا لع ينبم مهبم ةراشا مسا :: كلت . أدتبم عفر

 رج لحم يف لصتم رمض فاكلاو لاح بصن لحم يف رؤرجمو راج : كنيميي ©

 ١ : 'هريدقت فوذحم لعفب ًاقلعتم رورجملاو راجلا نوكي نأ زروجيو ةفاضضالاب

 زاج اذا كلتا لوصوملا ةلص «كنيميب ترقتسا» ةيلعفلا ةلمجلاو . ترقتسا

 0 ؟ كنيميب يتلا امو ': ىنعمب ًالوصوم سا : اهبارعإ

 لم رف فرع دامس ىسوم . ةادانم ةادأ : اي: ىشوم اي ©

 ا . بصن لحم يف رذعتلل فلألا ىلع ردقملا مضلا

 فخ يزور بيتك ًاكاَصْعَلَو 8
 © يم رك

 و ريد وج هيف تسم ريض لعالاو حتا لع ينبم نيا لعف لاق ©

 .٠ لاقل هب لوعفم بصن لحم يف : اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو

 ْ . ًادعبم عفر لح يف حعفلا ىلع ينبم لصفتم عفر ريض : ياصنع يه ©
 . ريم ءايلاو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم «ئه# ربخ : ياصع

 همة



 عراضم لعف : أكوتأ . لاح بصن لحم يف ةيلعفلا ةلممجلا : اهيلع اكوتأ ©

 راج : اهيلع . انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمفلاب عوفرم

 . أكوتأب قلعتم رورجمو

 : ىنعمب اهبارعإ برعتو ؛اهيلع أكرتأ» ىلع واولاب ةفرطعم : اهب شهأو ©
 . يمنغ سوؤر ىلع قرولا اهب طبخأو

 رج لحم يف ملكتملا ريمض ءايلاو شهأب قلعتم رورجبو راج : ينو يمنغ ىلع ©

 . مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج : يل . ةيفانغتسا : واولا . ةفاضالاب

 . اهنم ةفوذحم لاحب وأ برارب قلعتم رورجمو راج : ىرخأ برآم اهيف ©

 .ةمضلاب عوفرم رتؤم أدتبم :تاجاح وأ دصاقم ىنعمب «برأم» عمج برآم

 : ىرخا  لعافم - نزو ىلع  نيونئتلا - فرصلا نم عونممت هنأل نوني مو
 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب اهلثم ةعوفرم بآل - تعن  ةفص

 © كويك 4 )واس 1
 وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا لع ينبم ضام لعف : لاق ©

 . هب لوعفم بصن لحم يف اهدعب ةلمجلاو . هل هناحبس هللا لاق يأ

 - ةلعلا فرح - هرخآ فذح ىلع ينبص رمأ لعف : قلأ : ىسوم اي اهقلأ © '

 ىلع ينبم لصتم ريمض ؟اهو . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو 1

 درفم ملع ىدانم ىسوم . ءادن ةادأ : اي . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا

 . بصن لحم يف رذعتلل فلألا ىلع ردقملا مضلا ىلع ينبم

 ١ وس يسد ْ
 ٠٠ ىْسن هيحهاذؤاهلَفلَك ©

 ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىقلا . ةيفانثتسا : ءافلا : اهاقلأف ©

 ريمض «اهاو . وه هريدقت ًالاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا
 . هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم
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 ' مضأ مهضعب دنعو ةءاجف فرح : اذا . ةيفانكتسا : ءافلا : ةيح يه اذاف ©
 , لحم يف جتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر: ريمض : يه . ال لمع ال ةيفرظلا ديفت

 | ةيفانتتسا : ةيمسالا ةلمجلاو .. ةمضلاب عوفرم «يه» ربخ : ةيح . أدتبم عفر

 ٠ ْ . اهل لحم ال

 : ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف «فحنزت» وأ !يثمت» ىنعمب : ىعست ©

 ةيلعفلا ةلمخلاو . يه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا

 أدتبملا نه لاح بصن لحم يف وأ . ةيحل  تعن  ةفص عفر لحم يف «ىعستا»
 1 1 . (يهل

 كفا رس 060 م

 ١< ولو اَمدعيَس مح الاَعْدُحْلَو ©* ْ
 . وه هريدقت وج هيف رتتسم ريمسغ لعافلاو حتفلا ىلع ينبم نضام لعف : لاق ©

 . - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف : اهدعب ةلمجلاو

 ' هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نركسلا ىلع يثبم رمأ لعف : اهذح ©

 . هب لوعفم بصن لح يف لضتم ريمض «اه)و تنأ

 عراضم لعف : فخت . ةمزاج ةيهان : ال . ةفطاع : واولا : فخت الو ©

 ءاقتلال «نفاخت» هلصأ نأل هفلأ تفذحو هرخآ نوكس همزنج ةمالعو الب موزجم

 .. تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نينكاسلا
 ! لعق : ديعن . بيرقلل - فيوست  لابقتسا فرح :: نيسلا : اهديعتس ©

 - اه'1 نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم
 . لوأ هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 اهتريس اهلا: ديعنس ىنعمب ةحتفلاب بوصنم ٍناث هب لوعفم : ىثوألا اهتريس ©

 : نأ زوجيو نيلوعفم ىلا ىدعت ةزمطا ةدايزبو هيلا داع ىنعمب ةداع نم ىلوألا

 ' لضوأو ىلوألا اهتريس ريست ريدقتب رمضم لعفب ًابوصنم ًانقلطم ًالوعفم نوكت

 | ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم ةريسلل - تعلن ةفص : ىلوألا . لعفلا

 . رذعتلا اهروهظ نم عنم فلألا ىلع ةردقملا

 مك



 اسد كرر ار مسو يي د ماد و 21 هس ّ 2

 9 ىرخأ هياء ووسع ند اصيب جرم كحَدِج لإ كدي مهصاو ب

 لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : ممضا . ةفطاع واولا : كدي ممضاو ©

 ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : كدي . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 . ةفاضالاب رج لحم يف بطاخملا ريمض فاكلاو

 لحم يف بطاخملا ريمض فاكلاو ممضاب قلعتم رورجمو راج : كحانج ىلإ © .

 . طبإلا وأ دضعلا تحت كبنج ىلإ يأ . ةفاضالاب رج

 همزج ةمالعو  رمألا - بلطلا باوج هلأل موزجم عراضم لعف : حجرخت ©

 . يه هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض لعافلاو هرخآ نوكس

 اهنأل نونت ملو ةحتفلاب بوصنم لاح : ءاضيب : ءوس ريغ نم ءاضيب ©

 نم . ثينأت فلأب ةيهتنمو  ءالعف - نزو ىلع - نيونتلا - فرصلا نم ةعونمم

 يأ ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ءوس . جرختب قلعتم رورجيو راج : ريغ
 . ةهاع ريغ نم

 - ىلوألا لاح ا نم لدب وأ ةحتفلاب ةبوصنم ةيناث لاح : ةيآ : ىرخأ ةبآ ©

 كيتؤنوأ . ةيآ كنودو وأ ةيآ ذح : ريدقتب فوذحم لعفب ةبوصنم وأ  ءاضيب
 رمضملا اذهب قلعت دقو . مالكلا ةلالدل فذح رمضم هب لوعفم ةملكلاف . ةيآ

 نيتاهم كيرنل ةيح اصعلا بلق دعب ًاضيأ ةيالا هذه ذخ يأ «كيرنل» فوذحملا
 وأ انتايآ نم ىربكلا اههبب كيرئل وأ ىربكلا وأ . ىربكلا انتايأ ضعب نيئيآلا

 ةبوصنم ةيآل - تعن  ةفص : ىرعخأ . كلذ اتلعف ىربكلا انتيآ نم كيرئل

 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلاب

 كيلي نير 7١<
 ْنأب بوصنم عراضم لعف : ىرن . ليلعتلل رج فرح : ماللا : كيرثل ©

 ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم

 مال



 ةلمجو . لوأ هب لوعفم بصن لحت يف بطاخملا ريمض فاكلاو نحن هريدقت

 ' يف.ردصم ليوأتب اهالت امو ةرمضملا «نأ»و . احل:لحم ال «نأ» ةلص «كيرن»

 يف برش دقو ذخ هريدقت فوذحم لعفب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم
 . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا

 «نم) هيلع تلد يناثلا لوعفملاب قلعتم رورجمو راج : ىريكلا اذتايآ نم ©
 , رج لح يف لصتم زيمض ءاناو . ةقباسلا ةميركلا ةيالا يف حرش امك ةيضيعبتلا
 . ةمالعو اهلثم ةرورجم تايالل - تع ةفص : ىربكلا . .ةفاضالاب ميظعتلل

 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلا اهرج

 ١ قَوْلٍ مَك «
 ا ا و ف نس يش لعقو ةركسا لع ينم سأل ذأ“

 : . تنأ

 . نم الدب ةحضفلا مسالا رج ةمالعو بهذاب قلعشم رورجو راج : نوعرف ىلا ©

 . ةيملعلاو ةمجعلل نيوتلا - فرضلا نم عن هلل امها |

 : - لصتم ريمض ءاهلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرنح : ا: ىفط هنإ ©

 . يكب يأ : ىفط . إو مسا بصن لع يف مضلا لع ينبم - بئاغلا ريض

 ؛ رذغتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لغف : دحلا زواج وأ

 لحم ينف.«ىغط» ةيلعفلا ةلمجلاو ٠ وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 . ّنِإ ربخ عفر

 تصلك رمال 1
 ! وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعاقلاو عتفلا لع ينيم شام لعف : لاق ©

 : بوصتم فاضم ىدانم : بر .٠ بر أي يأ ةفوذع ءادن ةادأب ىداتف# فر ل
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 ةرسكلاب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم هرخآ ىلع ةردقملا ةحتفلاب ميظعتلل

 ريمض ةفوذحملا ءايلاو . ةفوذحملا ملكتملا ءاي ىلع ةلادلا ةكرحلا يه يتلا

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم

 - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : يردص يف حرشا ©

 ةغيصب عرضتو ءاعد لعف : حرشا . قحلا لوبقل يردص يل عسو : ىنعمب ش
 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا لع.ينبم  بلط

 ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : يردص: . حرشاب قلعتم رورجمو راج :يل
 .ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا

 ْ . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءايلاو

  7١ىرتأِل ري ©
 ' © اهبارعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم ةميركلا ةيآلا هذه

 يتلاسر ليبس يف ىقلأ ام لهسو يأ ةلهسو : ىئعسمب .

 رعسوو و 7

 اية ؟37/

 . اهبارعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا ا ةفوطعم : ةدقع للحاو ©

 . ةرهاظلا ةحيتفلا «ةدقع» لوعفملا بصن ةمالعو

 نم ةدقع ريدقتب . ةدقع نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : يناسل نم ©

 صك

 © ٍلَوَوهَمْم
 ةمالعو  بلطلا  ءاعدلا باوج هلنأل موزج عاضم لعف : يلوق ا 1

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . نونلا فذح همزج

 ”. مثعلتلا يف ةيشخ يلوق اومهفيل : ىنعمب «يردص» بارعإ رعت : يلوق
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 © لمارتاَرزَو لَو 1
 راج: يل . نيرشعلاو ةعباسلا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت ةميركلا ةيآلا هذه ©

 ا لاقؤ 8 ةنواعملا يهو ةزراؤملا «اريزو» ىثعمو لعجإب قلعتم رورجو

 ٠ ًاليغف نأ اهبلق هجوو واولا ىلا ةزمهلا تبلقف ًاريزأ سايقلا ناكو : يعمصألا
 , ليلخو ديعقو سيلجو'ريشع : مهرقك ًاحلاص ًائيجم لعافم ىنعم يف ءاج
 8 ميدنو قيدصو

 ٠" ىلع ©
 | - نيونتلا - فرصلا نم هنأل توني مو ةحتفلاب بوصنم ٍناث هب لوعفم : نوره ©

 ! هب ًالوعفم «ًاريزو»و لوأ هب ًالوعفم نوكي نأ هقح ناكو ةيملعلاو ةمجعلل

 ' «نورهانوكي نأ زوجيو . ةرازولا رمأب ةيانع ارهوأ ىلع |مهيناث مدقف . ًايناث
 يزول نايب فطع

 1 ىلع «نوره» نم ًالدب («يخأ» نوكت وأ . ًاضيأ ريزول نايب فطع : ىخأ ©
 ا اا رولا

 . ةفاضالاب

  7١ىرْدَأَو وبددَشَأ 3

 ' ءاغدو عرضت اهيف اهلثم اهنأل نيرشعلاو ةسماخلا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت ©
 وأ: هاوق هرزآو ةديدشلا ةوقلا ارزألا» ىنعم نأل يتوق قوف هب ينوق : ىنعمب
 يرهظ هب ددشا : ىنعمب



 ©  ىتَأَذ هكرْمَو 3
 راج : يرمأ يف . اهبارعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم ©

 ىنعمب ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءايلاو كرشاب قلعتم رورجمو

 . يرمأ يف يكيرش وأ ًاكيرش هلعجاو

 22 يكل 7+
 نأب بوصتم عراضم لعف : حبست . رج فرح : يك : كحيسن ىك ©

 ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو «يك» دعب ةرمضم

 ميظعتلل بصن لحم يف هناحبس بطاخملا ريمض فاكلاو . نحن هريدقت

 . بارعإلا نم امل لحم ال ةرمضملا «نأ») ةلص «كحبسنا ةلمجو . هب لوعفم

 رورجملاو راجلاو يكب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةرمضملا «نأاو

 . هكرشأو ددشاب قلعتم
 ردصمل ةفص يه وأ  ردصملا  قلطملا لوعفملا نع ةبئان - تعن - ةفص : ًاريشك ©

 كسدقنو كهزنن يك : ىنعمب و . ًاريثك ًاحيبست كحبسن : ريدقتب فوذحم

 4 ايكو
 .اهيارعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم ©

 © انصب َنيَدكَدَِإ ”ه
 يف هناحبس بطاخملا ريمض فاكلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : كنإ ©

 ا



 . ؟نإ) مسا ميظعتلل بصن لحم

 ' لغف : تنك . «نإ» ربخ عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا:: ًاريصب اني تنك ©

 . ريمض ءاتلاو . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام

 : «اريضب# و ناك ريخب قلعتم رورجبو راج : انب «ناك» مسا عفر لحن يف لصتم
 . انلاحب [يلع : ىنعمب ٠ ةحتفلاب بوضنم ناكا ربخ

 م 2
 ٠ ' 45 ىموم موي كلو تيئوأدَكلاَ 35

 ! . و هيد وج هيف تسم يمض ماشا حفل لع ينم ينام لعق لاق ©

 ينبم لوهجملل نيم ضام لعف تيتوأ . قيقحت فرخ : دق : تدتوأ دق ©
 | ىلع ينبغ بطاخملا ريمض ءاتلاو كرحتملا عفرلا ريمضي ةلاصتال نوكسلا ىلع

 0 . لعاف بئان عفر لحم يف حتفلا

 | حقفلا ىلع ينبم بطاخملا ريمض فاكلاو ةحتفلاب بوصنم هب لوعضفم : كلؤس ©

 ٠ هنمتتو هلأست ام ىنبمب كلوي يأ فاضالاب رج لح يف

 ا . بصب لع يق رذعتلل فلألا لع رددلا فلا

 5 2 كس
 ْ «©» .ليخأ ةَدمكَيلَعاَمسمدَفلَو /١”

 قر : دق ديكودلاو ادعي ملل ةيفانتتسا : ماولا : انذم دقلو ©

 1 . لعاف عفر لحم يف هناحبس عاطمل دحاولا ىلا دنسملا

 فان قلتم لرعفم : ةرم نم ولعتم رورجبو زاج : ىرخأ ةرم كيلع ©

 . اهلثم ةبوصنم ةرمل تعن  ةفص : ىرخأ . ةحتفلاب بوصنم ردصملا نع
 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلاب .

 ةآكد



 «© مامي 1
 ءانمب قلمتم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبس «نيح» ىنعمب نمزلل فرظ : ذإ ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو

 ريمض ةاناو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعن : كمأ ىلا انيحوأ ©
 فاكلاو انيحوأب قلعتم رورجمو راج : كمأ ىلا . لعاف عفر لحم يف لصتم
 لوصوم مسا : ام . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم بطاخملا ريمض

 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 :ىحوي .بارعإلا نم ال لحم ال لوصوملا ةلص :ةيلعفلا ةلمجلا : ىحوي ام ©

 بئانو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف

 . يحولاب الإ ملعي ال ام . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلا

 3 تس ٍتواَتِفِهفِرمَنَأ 4.
 سى 007 06 ه2 و نقال

 : هدعب ةلمجلاو هل لمع ال ريسفت فرح : نأ : توباتلا يف هيفذقا نأ ©

 نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : هيعض يأ : هيفذقا . اهل لمع ال ةيزيسفت

 يف  ةبطاخملا ريمض - لصتم ريمض ءايلا . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل

 لحم يف رسكلا ىلع ينبم - بئاغلا ريمض - لصتم ريمض ءاهلاو لعاف عفر لحم
 قلعتم رورجمو راج : قودنصلا يف يأ : توباتلا يف . هب لوعفم 'بصن

 نأب يأ اهلبق رج فرح ريرقت دعب ةيردصم «نأ» نوكت نأ زوجيو هيفذقاب
 امو «نأ» نوكتو . اهل لحم ال ؛نأ») ةلص «هيفذقا» ةلمح نوكتو . هيفذقأ

 . هفذقي : ريدقتب يأ رج فرحب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهالت

 بارعإ برعت : ميلا يف هيفذقا . ةيفانثتسا : ءافلا : ميلا يف هيفذقاف ©

 نم قودنص يف هيعض نأ همأ ىلا انيحوأف : ىنعمب «توباتلا يف هيفذقا»

 "اة 



 . توباتلا يف يفذقا يأ لينلا هب دارملاو رحببلا يف هيفذقاف بشخ

 . رمألا مال : ماللا . ةيفانئتسا : ءافلا : لحاسلاب ميلا هقليلف ©
 ءالاو ل0 لا كرس رك فلس هز ةمدلصو مالا زج عرا ضم لعف

 . ةلضلاب عوفرم لعاف : ميلا . هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض
 . يقليب قلعتم رورو راج : لحاسلاب

 ةمالعو - رمألا- بلطلا باوج هنأل موزجم عراضم لعف : يل ودع هذخأي ©

 . مادقم هب لوعفم بصن ل يف لصتم ريمض ءاهلا . رض وكس هز
 ' نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : يل ةمضلاب عوفرم لعاف :

 : . ودعا

 نوعرف درصقملا . اهبارعإ برعتو ؛يل ودعا ىلع واولاب ةفرطعم : هل, ّودعو ©
 : . هسفن

 ' ىلع ينبم ضام لعف : ىقلأ . ةيفانثتسا : راولا : ةيحم كيلع تيقلأو ©
 . عفر لحم يف لصتم ريمض ءاشلإو كرحتللا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا
 | بوبصنم هب لوعفم : ةبحم . تيقلأب قلعتم رورخمو راج : كيلع .لعاف
 ا ٠ ةحتفلاب

 نمو كتيبحأ ينأ : ىنعملا نوكيف . تيقلأب قلعتم ميظعشلل رورجمو راج : يشم ©
 ' يأ : ةبحمل ةفص يأ ةفوذحم - تعن - ةفصب قلعتم وأ بولقلا هتبحأ هللا هبحأ
 عت كبسأ كلظ بيق يفت انكر دق يم ةعئاو وأ ةلماح ةبغ

 ٍ ' . كرصبأ نم لكو
 كيعار نأ ينياعر تحت ىبرتلو : ىنعمب : ينيع ىلع عنصتلو ©

 . واولا : عنصتلو . هب رم اذإ هنيعب ءيشلا لجرلا يعاري امك .كبقارمو
 . لوهجملل ينبم عراضم لعق : عنصت . ليلعتلل رج فرح : ماللا .ةفطاع
 ًابوُجو هيف رتتسم ريِمض لعافلا بئانو . ماللا دعب ةرمضم ْنأِب بوصنم
 ' اهألت امو «نا)و .اهل لحم ال ةرمضملا «نأ» ةلص («عنصت# ةلمجو . تنأ هريدقت

 ذحو .. تيقلأب قلعتم رورجملاو راجلاو . ماللاب زج لحم يف ردصم ليرأتب

 لة8



 ةلع ىلع ةفوطعم «عنصتلا ةلمج نأ يا . هيلع لد مالكلا نال هيلع فوطعملا

 : ريدقتلا نأل هللعم فذح وأ عنصتلو كيلع فطعتيل وأ محرتلا يأ ةرمضم

 ريمض ءايلاو عنصتب قلعتم رورجو راج : ينيع ىلع . كلذ تلعف عنصتلو

 . يتياعر تحت : ىنعمب . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم

 ابد انضم زعلت مقل كيتذإ ٠
0 0 - 

 كس ل اس# !مواس

 © ىف لكضي نمله قي كلف

 وأ تيقلأب قلعتم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيح ىنعمب نمزلل فرظ : نإ ©
 لح يف : هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو ؛انيحوأ ذإ“ نم ًالدب نوكي نأ زوجيو عنصت

 . هذإ) فرظلا دعب اهعوقول ةفاضالاب رج
 : تخأ . لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : كتخأ ىشمت

 . ةفاضالاب رج لحم يف بطاخملا ريمض فاكلاو ةمضلاب عوفرم لعاف

 لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : لوقت . ةفطاع ءافلا : له لوقتف

 . هل لمع ال ماهفتسا فرح : له . يه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض

 لعافلا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : مكلدأ له . مه لوقت يأ : مكلدأ ©

 بصن لحم يف نيبطاخملا ريمض فاكلاو انأ : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلاو روكذلا عمج ةمالع ميملاو . هب لوعفم

 .  لوقلا لوقم

 ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . لدأب قلعتم رورجمو راج : هلفكي نم ىلع ©

 لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : هلفكي . ىلعب رج لحم يف نوكسلا

 بصن لم يف بئاغلا ريمض ءاهلاو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض

 . بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «هلفكي» ةلمجو . هب لوعفم
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 ٍْ . ةعاضرلا نم هرمأب موقي نم ىلع : ىنعمب
 / نوعا للع ينبم فام لعف “ عجر . ةفطاع ءانفلا : كمأ ىلإ كانعجرف ©

 بطاخملا يمض فاكلاو لعاف عفر لح يف لصتم ريمض ناو . انب هلاصتال

 قلعتم روزجمو راج : كمأ ىلإ . هب لوعفم بصن لحم :يف حتفلا ىلع ينبم
 . ةلمجلاو ةفاضالاب رج لح يف حتفلا ىلع ينبع لصتم ريمض فاكلاو انعجرب
 . اهيلا كانعجرف كمأ مهيلا ترضحأف : ريدقتب . فوذحم ىلع ةفوطعم

 : عراضم لعفا : رقت . رج فرح : يك .رست يك : ىنعمب : : اهنيع رقت يك ©
 | عوفرم لععاف : نيع . ةحتفلا هبصن ةمالعو «يكا دعب ةرنضم نأب بوصنم

 : ىنعمب ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةبئاغلا ريمض «اه»و ةمنفلاب

 ال ةزمضملا «نأ» ةلص اهنيع رقت» ةلمجو . اهعمد فجيو ًارورس اهنيعع دربت يك
 يكب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو ةرمضملا ةيردصملا نأ» و احن ل
 ْ ١ . كانعجرب قلعتم رورجملاو راجلاو

 ' ىلغ ةفرطعم : نزحت . اهل لمع ال ةيفان : ال . ةفطاع : واولا : نزحت الو ©
 1 يه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو اهبارعإ برعتو !اهنيع رقت

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تلتق . ةيفاتتتسأ واولا : ًاسفن :تلتقو ©
 . ”لعاف عقر لحم يف بطاخملا ريمض ءانلإو كرحتملا عفرلا ريمضب هلإصتال
 يدوهيلا كرصنتسا نيح ًاسفن تلتق يأ . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًاسفن
 : : ,ىلاعت لاق ٠ هيلع تيضقف يطبقلا تزكوف هعم رجاشتي ناك يطبق ىلع
 ْ . يلب يضقف ىسوم هزكوف

 | بارعإ برعت : كانيجن . ةيفانئتسا : :١ معلا نم كانيجنف ©

 ' 1 ل مش م يب يجنب قامت رورو اج مغلا نم «كانعجر»

 ىلع واولاب ةفوطعم :. كانتف.٠ ًاديدش ءالتبا كانيلتباو يأ : ًانوتف كانتفو ©
 , _ ردصم - قلطم لوعفم : ًارابتخا يأ ًانوتف . .اهيارعإ برعتو «كانيجن»

 : نتفلا نم ًابورض كانتف يأ ؟نتف» عمج ىلع وأ .. ةحتفلاب بوصنم
 ' ضام لغف.: تمقأو تنكم يأ : تبل .ةيفانعتسا : ءافلا : نيذس تثبلف ©

 هسة



 ينبم بطاخعملا ريمض ءاتلاو كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع' ينبم

 بوصنم ثبلب قلعتم نامز فرظ : نينس . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع
 ضرع نونلاو ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنأل ءايلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع

 اهبارعإ ءاج انهو . تاكرحلاو فورحلاب برعت «نينساو . درفملا نيونت نم
 . فورحلاب

 رورجم هيلا فاضم : نيدم . تثبلب قلعتم رورجبو راج : نيد لهأ يف ©

 فرصلا نم عونمم هلأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا هرج ةمالعو ةفاضالاب
 هيلع بيعش ةيرق يهو . ةعقب مسا اهنألو ثينأتلاو ةيملعلل 'نيونتلا»
 . مالسلا

 ىلع ةفوطعم : ردق ىلع تئج . فطع فرح : مث : ردق ىلع تثج مث ©

 ىلع يأ كل هانردق تقو يف انيلا تثج ىنغمب اهبارعإ برعتو «لهأ يف تثبلا
 . هيف كملكأ نأل هتردق تقولا نم ردق

 ىلع ينبم درفم ملع ءادنلا ةادأب ىداتم : ىسوبم . ءادن ةادأ : اي: ىسوم اي ©
 . بصن لح يف رذعتلل فلألا ىلع ردقملا مضلا

 ل كل 2

 الا ١ يتيحم وأ . يشل كيتشاب يمسي : يسقتل كتعذطصاو ©

 عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : ىفطصا . ةفطاع

 . لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم هناحبس ملكتملا ريمض ءاتلا . كرحتللا

 : يسفنل . هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم بطاخملا ريمض فاكلاو

 رج لحم يف هناحبس ملكتملا ريمض ءايلاو عنطصاب قلعتم رورجمو راج
 .ةفاضالاب

 _ةال
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 كو ع لع ف شا لع ينم لعشم عفت : نأ ١ تنأ هريدقت

 : . «بهذأ» يف دكوملا ريمضلل

 ىلع فوطعملاو «؟بهذا» يف رتتسملا ريمضلا ىلع فلمعلا واوب ةفرطعم : كوخأو ©

 . ةسمخلا ءامسألا نم هنأل واولا «كوخأ» عفر ةمالبعو هلثم عوفرم عوفرملا

 لح يف حتفلا ىلع ينبم بطاخملا ريمض فاكلاو فاضم وهو ةتسلا ليقو

 - ملكتلا يمض - لصتم ريض ءايلإو بهذاب قلمتم رورو راج : يتايآب

 . نوعرف ىلا يتازجعمب يأ ةفاضالاب ميظغتلل. رج لحم يف  هناحبس

 ! لعق :: اينت . ةمزاج ةيهان : ال . ةفطاع : واولا : ىركذ يف ايذت الو ©

 . ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا فذح همزج ةمالعو الب موزجم عراضم

 . لغاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم - نيبطاخملا  نينثالا ريمض فلألاو

 : ىركذ يف : رثف يأ أنو ينب نو : لاقي . ارصقتو ارتفت الو : ىنعمب

 أ ١ ىنعمب . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءايلاو اينتب قلعتنرورجمو راج

 نأ العا لع كلذب ديلا نوملا نيدسحسم هب اوت أ انج ره اذا

 0 8 ةقلتم

 ا لي لا يمت فلا

 . نيرشعلاو ةعبارلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : ىغط هنإ نوعرف ىلإ ©

 لاكمة 



 هدو و بسر ا ف تان حج و سن ودع

 ل
 رورجمو راج : هل . اهبارعإ برعتو «ابهذا» ىلع ءافلاب ةفوطعم : هل الوقف ©

 . الوقب قلعتم |

 ةفص : ًانيل - لوقلا لوقم  لوعفملا ّدسم ّدس  ردصم - ًالوق : ًانيل ًالوق ©

 . اهلثم ةبوصنم ًالوقل تعن-

 يأ . امل يجرتلاو . ىجرتلا ديفي لعفلاب هبشم فرح : لعل : ركذتي هّلعل ©.
 مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم بئاغلا ريمض ءاهلاو مكئاجر ىلع ابهذا

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراض لعف : ركذتي . «لعل»

 .«لعل» ربخ عفر لحم يف ظعتي يأ ؛ركذتي» ةيلعفلا ةلمجلاو وه هريدقت ًاناوج

 ركذتي» ىلع ةفوطعم : ىشخي . رييختلل فطع فرح : وأ: ىشخي وأ ©

 نم عنم فلألا ىلع ةردقملا ةمضلا لعفلا عفر ةمالعو . اهبارعإ برعتو

 . ركذتي يكل يأ ليلعتلل ؛لعل» نوكت نأ زوجيو . رذعتلا اهروهظ

 © ةطيرأوأ كعك
 ينبم - ىنثملا - نينثالا ريمض فلألاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : انير الاق ©

 ميظعتلل بوصنم فاضم ىدانم : بر . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع

 «اناو . ةرهاظلا ةحتفلا بصنلا ةمالعو انبر اي : ريدقتب ةفوذحم ءادن ةادأب

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ْ

 فرح : نإ  لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لح يف : ةلمجلا : فاخن اذنإ ©

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛اناو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن 7
 ريمض لعافلاو . ةمضلاب عوفرم عاضم لعف : فاخن . «نا» مسا بصن

 ربخ عفر لحم يف «فاخن» ةيلعفلا ةلمجلاو نحن هيردقت ابوجو هيف رتتسم
 ,«نا»
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 , يردصم فرح : نا . ةبوقعلاب انيلع لجعي نأ : ىنعمب : انذيلع طرفي نأ ©

 ' لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم لعف : طرفي . بصان
 ! طرفيب قلعتم رورجبو راج : انيلع . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض
 ؛ امو ؛نأ)و: . بارعالا نم اهل لحم ال ةيردصملا «ْنأ» ةلص انيلع طرفي# ةلمجو
 فرخب رج لحم يف وأ . فاخنل هب لوعفم بصن لح.يف ندصم ليوأتب اهدعب
 00 . طرفي نأ نم ريدقتب فوذح رج

 7 ىلع ةفوطعم : ىغطي نأ . رييختلل فطع فرح : وأ: ىغطي نأ وأ ©

 ىلع ةردقملا ةحتفلا «ىغطي» لعفلا بصن ةمالعو : اهبارعإ برغتو ؛طرفي 0
 . انعم دحلا زواجتي نأ وأ : ىنعمب . رذعتلل فلألا

 © لاو هن 1 6
 . وه هريدقت ًااوج هيف.رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا لع ينبم ٍضام لعف : لاق ©

 . لاقل هب لوعفم بصن لح يف : اهدعب ةلمجلاو هناحبس يأ

 ' همزج ةمالغو الب موزجم عراضم لعف : افاخت . ةمزاج ةيهان : ال : افاخت ال ©
 : . لعاف عفر لحم يف نينثالا ريمض واولاو نونلا فذح

 : لصْم ريمض ءايلاو لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نإ : امكعم يننإ ©
 ! ريمض فاكلاو "نا ربخب قلعتم ناكم فرظ : عم ةّنأ# مسا بصن لح يف
 ىنخبب ةلينثتلا ةمالع فلألاو دامع ميلا . ةفاضفالاب رج لح يف لصنم

 ٍْ ش اكرصانو امكظفاح
 ”ايوجو هيف تتسم ريدض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عياضم لعف : ىرأو عمسا ©

 زوجيو . نأل ٍناث ربخ عفر لحم يف «عمس أ) ةيلعفلا ةلمثجلاو . انأ : هريدقت :

 , لحن يف «ايكعم# ةلمجلا هبشو «نإ» ربخ وأ ًالاح بضن لح يف نوكت نأ

 . اهبارعإ برعتو «عمسأل .ىلع واولاب ةفوطعم : ىرأو . ًالاح بصن
 ' عمسأ» لوعفمو . رذغتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلا لعفلا عفر ةمالعو

 لعفو لوق نم هئيبو (ىنيب يرجي ام ىرأو عمسأ : ىبعمب فوذحم «ىرأو

 ١١ادك



 نيذعتم ريغ نالعفلا نوكي نأ زوجيو . اكل يترصنو يظفح هبجوي ام لعفأف

 وله راو سر تيم سرر 1 كج يح و -عاجص ةرجو سلب ْ
 مهبدَخاَلَو هارت قسم لس أولي الور الوقق د أَ عل

 *» قدما نأ نمل عد كتل كيكو لحب ١ 00 01

 نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : ايتثآ . ةيفانثتسا : ءافلا : هايتأف ©

 يف نوكسلا ىلع ينبم نينثالا ريمض : فلألاو ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم

 .هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم بئاغلا ريمض ءاهلاو لعاف عفز لح

 ةلمجلاو . هل الوقف يأ . اهبارعإ برعتو ءايتأإ» ىلع ءافلاب ةفوطعم : الوقف ©

 . - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لح يف : اهدعب

 اهربخ : ًالوسر . ْنِإ) مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيملجكتملا |

 هيلا فاضم : كبر . ةفاضالل نونلا تفذحو ىنثم هنأل فلألاب عوفرم

 بطاخملا ريمض فاكلاو . ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجم

 ب لل ف ع لع ينس

 لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لسرأ . ليلعتلل ءافلا : افنعم لسرأف ©

 وهو لسرأب قلعتم ناكم فرظ : عم ٠ تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ٌريمض 0

 . انل قلطأف : ىنعمب ةفاضالاب رج لحم يف نيملكتملا ريمض «اناو . فاضم

 عمجب قحلم هلأل ءايلا : هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ليئارسا ينب ©

 : ليئارسا . فاضم وهو ةفاضالل هرخآ نم نونلا تفذحو ملاسلا ركذملا

 عونمم هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم

 . رصم نم انعم اوجرخيل : ىنعمب يمجعأ مسا هنأل - نيونتلا - فرضلا نم ْ

 عراضم لعف : بذعت . ةمزاج ةيهان : ال . ةفطاع : واولا : مهيذعت الو ©

 هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو هرخآ نوكس همزج ةمالعو الب موزجم

 ا١كا-



 : . . هب لوعفم بصن لح يف نييئاغلا ريمض «مه»و . تنأ

 ! ىلع ينبم ضام لعف : كانئج . نيقحت فرح : دق: ةيآي كانثح دق ©

 , عفر لحم يف نوكسلا ىلغ ينبم نيملكتملا ريمض ءاناو . انب هلاصتال نوكسلا

 . هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم بطاخملا ريمض فاكلاو لعاف
 انإل ةيريسفت ةلمجلاو . كانئجب قلعتم رورجمو راج : ةزجعمب يأ : ةيآب
 أ ل ةلاسرلا ىوعد نأل امل نايب يهو بارعإلا نم امل لحم ال كبر الوسر
 1 . ةيآلاب ءيجملا يه.يتلا اهتينب الإ تبنت

 ' لضتم ريمض فاكلاو «ةيآ» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم روزجيو راج : كبر نم ©

 ها . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم ش

 , «ةمالسلا» ىنعمب يأ : مالسلا . ةيفانئتسا : واولا.: نم ىلع مالسلاو © .

 ' ىلع ينبم 'لوصوم مسا : نم . رج فرح : ىلع . ةمضلاب عوفرم ًادتبم

 . أدتبملا ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو ىلعب رج لحم يف نوكسلا

 ! . بارعإلا نم اه لح ال لوصوملا ةلص : ةيلعفلا ةلمجلا : ىدهلا عبتا ©

 : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلغ ينبم:ضام لعف : عبتا
 رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم هب لوعبفم : ىدحلا . وه

 ! ؛ىدملا عبتا نم ىلع مالسلا» ىنعم يفو نينكاسلا ء ءاقتلال «نم» نون ترسكو

 . عبتا دقف باجأف ةيزجلا ىلإ يعدو باجأف لجو زنع هللا ىلا يعد نم هنأ

 . ةيحتب سيل مالسلا نوكي ىنعملا اذه نم ىدهلا

 ©« لووك ساب لإ يأدقتإ
 مضدم نيملكتلا ريمض د «ان)و . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا : اَّنِإ ©

 1 :: (نأ» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نإب

 , فزح :ادق «نا» :ربخ عفر لخم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : اذيلا يحوأ دق ©

 راج : انيلا '.. حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : يحوأ .قيقمت

 1 1 . انيلا هللا ىحوأ دق. : يأ . لعاف بئاث عفر لح يف رورجمو

 كل و



 : باذعلا . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : َّنأ : نم ىلع باذعلا ّنا ©

 ينبم لوصوم مسا : نم . رج فرح : ىلع . ةحتفلاب بوصنم «نأ» مسا

 نأ ريدقتب «نأ) ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو ىلعب رج لحم يف نوكسلا ىلع
 ردقم رج فرحب رج لحم يف اهربخ يف امو «نأ»و . نم ىلع عقاو باذعلا

 . ىحوأب قلعتم رورجملاو راجلاو . . باذعلا نأ ىلا وا باذعلا نأب يأ

 - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم ينو . . انيلا ىحوأ دق انإ» ةلمجو
 اءاجو . انيلا يحوأ دق انإ : هل الاق نوعرف اءاج املف : ىنعمب فوذحم لعفل

 . ميركلا نآرقلا يف ريثك  راصتخالا وهو ًاراصتخا فذحلا |
 هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : بذك ©

 : ىنعمب بارعالا نم ال لحم ال لوصوملا ةلص «بذك» ةيلعفلا ةلمجلاو .وه
 . ةزجعملا يأ اهم انثج يتلا ةيالاب بذك

 ىلوتو ضرعاو : ىنعمب اهبارعإ برعتو «بذك» ىلع واولاب ةفوطعم : ىلوتو ©
 ١ ةزجعملا نع يأ اهنع .

 لومي امرك اسوا
 دقت وج ديف سم ريس لعاب فلا ل يني رام لمع زعف لاق ©
 ماهفتسا مسا : نم . لمع الو اهل لحم ال ةدئاز ءافلا . نوعرف لاق يأ وه 1

 لوعفم بصن لح يف ةيمسالا ةلمجلاو . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 . لاقل هب 1

 لحم يف لصتم ريمض فاكلا فاضم وهو ةمضلاب عوفرم «نما ربخ : امكير ©
 . ةينثتلا ةمالع فلألاو دامع ميملا . ةفاضالاب رج

 ءادنلا فرحب ىدانم درفم ملع مسا : ىسوم . ءادن ةادأ : اي: ىسوم اي ©
 . بصن لحم يف رذعتلل فلألا ىلع ردقملا مضلا ىلع ينبم

 ٠ فدفع لمنال, ©
 وه هيد لاوج ديف رسم يس لعافاو محملا ىلع ينس يام لع لاق ©

 تك وري



 ٍْ . لاقل هب لوعفم بصن لج يف : اهدعب ةلمجلاو . ىسوم يأ

 يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا . ةفاضالابأ رج لحم يف نوكسلا
 نم اه لح ال لوصوملا ةلص : هدعب ةيلعفلا ةلمسجلاو أدشبملا ربخ عفر لح

 1 . بارعالا

 ؛ فلألا لع ردقما حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : هقلخ ءيش لك ىطعأ ©

 , مدقم ٍناث هب لوعفم' : لك وه هريدقت ًازاوج رتتسم ريمبض لعافلاو رذعتلل

 ' هربج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ءيش : ىطعأل ' لوألا ىلع

 ' ريم ءاهلاو ةحتفلاب بوصنم رخأتم لوأ هب لزعفم : هقلخ . ةرسكلا

 : لك ةتقيلخ ىطعأ : ىنعمب . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم بئاغلا

 لوألا «ىطعأ» لوعفم «لك» نوكي نأ زوجيؤ ..هنيلا نوجاتحي ءىش

 ! قباطي يذلا هلكشو هتروص ءيش لك ىطعأ : ىنعمب يناثلا هلوعفم «هنقلخاو
 , امدوجولا يف ءيش لك ىطعأ يأ ٠ نكمملا هل ارك بسانيأ وأ هب ةطونملا ةعفنملا

 ْ . لكشلاو ةروصلا نم هبساني

 ' برعتو (ىطعأ» ىلع ةفوطعم : ىده . فطع فرح :مئ: ىده مث ©

 ١ لوعفم فذحو . هئاقب لئاسوو هتشيعم قيرطل هاده مث ىنعمب اهبارعإ

 ..هيلا ريشي ام مدقتل «ىده»

 ١ 11ر16 *
 ' ىنغمب : لاب . نيعبرألاو ةعساتلا ةميركلا ةيالا بارعإ ٍبرعت ةميركلا ةيآلا هذه © .

 : لولخو «لهأ» لوألا هيلا فاضملا فدخب نورقلا لهأ يأ نورنقلا «لاح»
 ' ةروزجم نورقلل - تعن  ةفص : ىلوألا . هلحم «نورقلا» يناثلا هيلا فاضملا

 يف :مهلاح اف ىنعمب .رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا رسكلا اهرج ةمالبعو اهلثف

 ةهج نم مهتم دعب مهاج يأ ؟ رانلا يف مأ ةنجلا يف مهأ ةرخآلا رادلا

 ءاقشلاو ةداعسلا

 3ك ل



 نوصي كفر تياَهلعلَو < 0 هسا الس رو
 0 ا

 . هب لوعفم بصن لحم يف : اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو . ىسوم يأ

 فاضم وهو ةمضلاب عرفرم أدتبم : ملع : باتك يف يبر دنع اهملع © :

 ملكتملا ءايو ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : بر . فاضم وهو أدتبملا

 . بوتكم : هريدقت أدتبملل ٍناث ٍْ

 ظفللا ىلع باتكل  تعن  ةفص رج لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : ىمر لضم ال ©

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : لضي . ال لمع ال ةيفان : ال . عضوملا ال ش

 ىلع زوجي ال ىنعمبو يبر هلضي وأ ًائيش بر لضي ال : ريدقتب اهوعفم فذحو
 ةردقملا ةمضلاب مبظعتلل عوفرم لعاف : ير . هاسني وأ ًائيش ءيطخي نأ هللا

 ياو ةسانلا ةكرحب لحما لافتا اهيوسهف نم عنم ملكتلا هاي لبق اس ىلع

 لعافلاو . ابارمعإ برعتو ؟يبو لضي الا ىلع واولب ةفوطعم : ىسني الو ©

 لعفلا عفر ةمالعو . هناحبس هللا يأ وه ه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض ١

 .. رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلا

 عسر 008 2 1 7 م 1

 مَ انااا ًاركاصجورلا 07
 1 ساي و 2-5 و رة أس

 © َىَشِواَبْنُت نم نئاميودَأ َدباَيولكَءأَم

 وه هريدقت فوذحم أدتبم ربخ عفر لحم يف وأ ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا

 . ينعأ يأ حدملا ىلع هب لوعفم بصن لح يف وأ يذلا

 ١١86ا-



 . + نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص : ةيلعفلا ةلمجلا : ًادهم ضرألا مكل لعج ©
 | هيف ضتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لعج . بارعإلا
 عمج ةمالع ميملاو لعجب قلعتم رورجتو راج : مكل : وه هريدقت ًانوج
 . اماوهو ًاشارف يأ : ًادهم . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ضرألا . روكذلا
 دهم تاذ' : ريدقت ىلع ٍناث هب لوعفم وهو . لفطلا شارف يأ يبصلل دهمي

 . لعقب ةحففلاب ابرصنم ًاقلطم ًالوعفم ةأدهم» نوكت وأ . ردصم ةملكلا نأل

 . ادهم اهدهم : هريدقت فود

 0 . كلسب قلعتم رورجيو راج : اهيف ٠ قرط اهيف مكل حتقو : ىنعمب

 يأ : ًالييم اهيف مكل كلسو» بارعإ برعت : عام ءامشلا نم لزنأو ©

 ! لدي ام ةوجول «مكل» رورجملاو راجلا فذحف ءام ءاهسلا نم مكل لزنأو

 00 ْ . هيلع

 ' ىلع ينبم نضام لعف : جرحخأ ..ةفطاع ءافلا : ًاجاوزأ هب انجرخاف «

 , عقل لح يف نوكسلا لع ينجم لصتس ريغ ةاناو . اب هلاصتال نوكسلا

 أ بوصنم هب لوعفم : ًاجاوزأ . انجرخأب قلعتم رورجمو راج : هب . لعاف
 :' يفو. ضعب :عم اهنمبض هب ةنرتقم« ةجودزم ابهمأل ًافانضأ ىلعمب ةحدلاب

 : نأ نوجيو هناحبس عاطملا ملكتملا ظفل ىلا ةبيغلا ظفل نم لقتنا «انجرخأ#»

 ِْ . لعج يذلا .: لاقف ةبيغلا ظفل لع تافصلا هذب هللا فصو ىسوم

 : ىلا .ريمضلا دنسأ هنع ىلاعت هللا هاكح (ملف انجرخأف . . لزنأو . . كلس
 1 ٠ . نيريمضلا عجرمف هتاذ

 قرفتم يأ «ًاجاوزأ» نم ةفوذحم ةفصن قلعتم رورجيو راج : ىتش تاين نم ©

 : ةفض : اهلحو . تيتش عمج يهو 0 قرفتم » ىنعمب : ىتش . لاكشالا

 : معطلاو عفنلا . ةفلتخ ىتش اهنأ : ىنعمب تابنل وأ . ًاجاوزأل - تعن د

 : ةحتفلاب ةبوصنم ًالاج «ىتش» نوكت نأ زوجيو . لكشلاو ةحئارلاو نوللاو
 0 .. رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا

 3١5ل



 © ننال باك دويتو 5
 . ةسمخل لافلام هعياشم نأل نزلا فاح لع يم رمأ لعق :: اولك ©

 لحم يف ةيلعفلا ةلمجلاو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا
 نينذآ تابنلا فانصأ انجرخأ : ىنعملا «انجرخأف» يف ريمضلا نم لاح بصن

 . اهضعب اوفلعتو اهضعب اولكأت نأ نيحيبم اهب عافتبالا يف 1

 : مكماعنأ . ابهارعإ برعتو ءارلك» ىلع واولاب ةفوطعم : مكماعشأ اوعراو ©
 ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض فاكلا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم ّْ

 لبؤلا يهو (معن)ا عمج ةملكلاو «مكيشاوم» ىنعمب روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 : شاف رغلا 1
 . رج فرح : يف . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : !: كلذ يف نإ »

 فاكلاو دعبلل : ملا يفي رج لح يف نركسلا ىلع يتيم ةاشا مسا :اذ

 . مدقملا (نا» ريخب قلعتم رورجملاو راحللاو . باطخلل

 بوصنم رخؤم ؛نأ/ مسا : تايآ . ةقلحزملا ديكوتلا مال ماللا : تابآل ©

 . ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنأل ةحتفلا نم ًالدب رسكلاب ْ

 رج ةمالعو «تايآ» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : ىهنلا يلوأل 6.

 رورجم هيلا فاضم : يهثلا ٠ ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنأل ءايلا مسالا

 .لوقلا لهأل ىنعمب رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 . «ةيهنلا عج

 «» تول ةاَْوِجْرل هود اَهفَوَمحلَء بِ ء 0
 : قلخت . ضرألا هذه نم يأ انقلخب قلعتم رورجمو راج : مكائقلخ اهنم ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض «اناو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف

 . روكذلا

 لالالا



 عقم اشم لد ديعن . اهلبق ام ىلع واولاب ةبفوطعم : مكديعت اهيفو ©
 مك نحن : : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب

 ب كات فأل ىلو د مس

 : ا هي اتتع سب

 ةحيتفلاب بوصنم زدضملا نع بئان قلطم لوعفم : ةرات : ىرخأ ةراق ©

 رخآ .٠ لامعتسالا ةرثكل اهتزمه. تكرتو ةرأت اهلضأو .!ىرخأ ةرم ىنعمب
 , فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم ةراشل - تعن  ةفص

 ءر

 يك 6 57 605

 ا يو ل ع ديس دفا هتيرا قلو #

 ! لضتم ريمض «اناو انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ٍضام لعف : ىرأ . قيقحت

 | بصن لحم يف بئاغلا ريمض ءاهلاو . لعاف عفر لحم يف .نوكسلا ىلع ينبم
 ا . هانفرع وأ نوعرف انرصب : ئنعمب لوأ هب لوعفم

 : ١ لضتم ريمض ةاناو .٠ ةحتفلاب بوصنم ناث.هب لوعفم : تايا : اهلك اذتابا ©

 | تايآلل يونعم ديكوت : اهلك . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع .ئنبم
 ' رج 'لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اه»و ةحتفلاب بوصنم
 0 ىسوم اهب ىتأ يتلا تايآلا ةحصب هانقيو نوعرف انفرع ىنعمب ةفاضالاب

 ' لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : بذك . ةيفانثتسا : ءافل افلا : بّذكف ©

 .ايلكف وأ هدانع ةدشل اهب بذكف يأ . وه هريدقت ًالوج هيف رشم ريمض
 : . لؤعفملا نيمضلا فذحب ًاعيمج

 اهب ناهيالا ضفرو : .ىنعمب اهبارعإ برعتو «بذك١ 'ىلع واولاب ةفوطعم : ىبأو ©
 1 . قحلا لوبق ىبأو تايآلا بذكف ليقو هريجت ظرفل

 6م١اس



 قسوم ية ل - يي رد م 1
 وع لج يرسم لاش ل ا

 .  لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لح يف : اهدعب ةلمحلاو . نوعرف يأ

 ىلع ينبم ضام لعف : تئج . ماهفتسا ظفلب راكنا ةزمه ةزمهلا : افتثجأ ©

 ىلع ينبم بطاخملا ريمض ءاتلا . كرحتللا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا

 . هب لوعفم بصن

 عراضم لعف : جرخت . رج فرح يهو ليلعتلا مال ماللا : انج .

 رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم نأب بوصنم

 . هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض «اناو . تنأ هريدقت ًابوجو هيف

 ةرمضملا ةيردصملا «ْنألو . اهل لحم ال ةرمضملا «نأ» ةلص ةكانجرخت» ةلجو

 .انتثجب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو

 «فاكلا»و «اناو جرختب ناقلعتم نارورجمو ناراج : كرحسب اًنضرأ نم ©

 . حتفلاو نوكسلا ىلع ناينبم ةفاضالاب رج لحم يف نالصتم ناريمض

 ءادنلا ةادأب ىدانم درفم ملع مسا : ىسوم . ءادن ةادأ : اي : ىسوم اي ©

 . بصن لحم يف رذعتلل فلألا ىلع ردقملا مضلا ىلع ينبم

 روف ادعوم كيوتل ولي رسب دَف 8 هس 2 5 هه /_ و
 و سر رد :

 . ردقم طرش باوج يف ةعقاو نوكت نأ زوجيو ةيفانغتسا : ءافلا : كثيتانلف ©
 لعف : كنيتأن . ديكوتلا مال ماللا . . كنيتأتلف كرحسب انعتج نأ يأ
 رتتسم ريمض لعافلاو ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم عراضم
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 . هب لوعفم بصن لحم يف بطاخملا ريمض فاكلاو . .نحن هريدقت ًابوجو هيف
 ' رحسل  تغن  ةفص : هلثم . يقأنب قلعتم روزجمو راج : هلثم رحسي ©

 ريم ءافلاو اهنم ًالدب نوكت .نأ زوجيو ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم
 . هلباقي رحس : رثعب قالا رج ل يف لصح

 : لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لعجا . ةيقانئكسا : ءافلا : لعجاف ©

 ١ ش ١ ١ . تنأ هريدقت هيف رتتسم ريمض

 ' ! ريمض ؛اناو'لعجاب قلعتم ةيفرظلا لع بوصنم ناكم فرظ : كذيبو انذيب ©

 | برعتو «اننيبا ىلع واولاب ةفوطعم كنيبو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم
 ْ : . اهءارعإ

 فاشك ىلإ يعوجر ىدلو . ةملكلا هذه بارعا لوح لدنج ريثأ دقل : ًادعوم ©
 ! ةدئافلا نم ولخت ال اهل بارعا هجوأ عم اضيفتسم ًاحرش تذجو يرشغنلا
 ءىراقلا ةدئافل هجوألا هذه نودأ نأ ةدئافلا يف عاستالا باب نم تيأترا دقو

 وأ ًاناكم وأ ًانامز لعجي نأ نم هدعوملا» ولي ال : لاق ثيح . ميركلا
 جنز نب مكدعرم ىلاعت هلوق نأ يف ًارظن ًانامز هتلمإج ناف ؛ ًاردصم'

 نامزلا لعجت نأ : نائيش كيزل هل قباطم . ةيلاغلا ةميركلا ةيالا يف ةدراولا
 : ًاناككم - ىلاعت هلوقل ًاناكم هتلعج ناو . ًاناكم بصان كيلغ لضعي .نأو ًافلغ

 - هلونق قباطي ال ناو ناكملا ىلع صالخإلا عقوت نأ ًاضيأ كمزل - ىوس
 : أرق هنأل ًاعيمج ًانامزو ًاناكم هل ةقباطم ريغ نسحلا ةءارقو  ةنيزلا موي مكدغوم
 فاضم ردلقيو «دعولا» ىنعمب ًاردصم لعجي نأ يقبف بصنلاب ةنيزلا موي

 نم: لدب ًاناكمو دعوملل هفلخن يف ريمضلا لعجيو دعومناكم يأ : فوذحم

 . دب الو ةنيزلا موي مكدعوم - هلوق هقباط فيك : تلق ْنِإف فوذحملا ناكملا

 رم : تلق ؟ ناميلا نع ال ناكللا نع عقاو لاؤسملا ًاناسز هلعجت نأ نم
 ةنيزلا موي اوعمتجي نأ نم مه دب ال هنأل 6 اظفل قباطي ل نإو ىنعم قباطم

 ' . ناكملا ملع نامزلا ركذيف مويلا كلذ يف هيف مهعامتجاب رهتشم دم هئيعب ناكف يف

 موي مكدعو زاجنا ىنعملاو . ريغ ال ردصم اهيف دعوملاف .نسحلا ةءارقامأو

 !فانضم اردقي ال نأ زوجيو . ىنعملا قيرط نم ًاضيأ اذه قابطو . ةنيزلا

 ١١آا-



 ابف : تلق ناف هفلخت ال ًادعو كنييو انئيب لعجا : ىنعملا نوكيو « فوذحم

 : تلق ْنِإف . ردصملا هيلع لدي لعفب وأ ردصملاب : تلق ؟ ًاناكم بصتني

 ةءارق ىلع امأو رهاظف نسحلا ةءارق ىلع امأ : تلق ؟ باوجلا هقباطي فيكف

 نوكي نأ نسحلا ةءارق ىلع زوجيو . ةنيزلا موي دعو مكدعو ريدقت ىلعف ةماعلا

 ىحض هنأل هيف فيرعتلا ةين ىلع هربخ ىحضو تقولا ىنعمب أدتبم مكدعوم
 فصو دقو هلامعإ يفو : هلوقب دمحأ مامإلا هيلع بقعو . هئيعب مويلا كلذ

 نم ولخي ال كلذ عم وهف ةضرتعم ةلمجلا لعجت نأ الإ هدعب هفلخت ال هلوقب

 ةفص نركت نأ نأشلا اهزيخب ةركنلا بيقع ةلمجلا عوقو َّنِإ ثيح نم دعب

 ًادعوم لعجي نأ وهو . ملسأو رصخأ رخآ هجو يدنع لمتحيو . ملعأ هللاو

 ريرقتلاب نامزلاب باوجلا قباطيو « هنم الدب نوكيو اناكم قباطيف ناكم مسا
 ردصملا ىلع دئاع هذه ةلاحلاو وه لوقنف ريمضلا دوع ىقبيو هركذ يذلا

 هلصاحف ناكم مسا ناك اذا دعوملاو « هيف هفورح نأل ناكملا مسا نم موهفملا

 عوجر زاج اذاو . دعو نامز هلصاحف نامز مسا ناك اذإ امك ء دعو ناكم

 ىلإ هعوجرف هجوب هب اقوطنم نكي مل ناو هيلع مالكلا ةوق تلد ام ىلا ريمضلا
 ًاريخ ناك قدص نم : اولاق مهنأ كلذ ققحي اميو . ىلوأ هب قوطنماك وهام
 هوردقو ردصملا ىلع ريمفلا اودعأف « هل ًاريخ قدصلا ناك نونعي : هل

 ناكملا مساف كلذ حضوأ اذاو « هنم قتشم وه يذلا لعفلاب قطنلل هب ًاقوطنم

 ىلع ريمضلا ةداعإ يف فاك هب قطنلاف « هئم لعفلا قاقتشا ردصملا نم قتشم

 . ملعأ هللاو هردصم

 ال ةيفان : ال . دعومل  اتعن - ةفص بصن لح يف ةيلعفلا ةلمجلا : هفلخن الا«

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عرفرم عراضم لعف : هفلخن . ال لمع

 . هب لوعفم بصن لح يف لصتم ريمض ءاهلاو . نحن هريدقت ًابوجو

 يف ريمضلل ديكوت عفر لح يف لصفنم عفر ريمض : نحن : تذأ الو نحن ©
 برعت : تنأ . ىفنلا ىنعم ديكأتل ةدئاز : ال . ةفطاع واولا «هفلخن»

 ْ . اهيلع ةفوطعم اهنأل «نحن» بارعإ
 ةبوصنم ًاناكلا  تعن  ةفص : ىوس . تبرعأ : ًاناكم : ىوس ًاناكم ©

 سا



 الكب وأ . ًافصنم : يعمل .٠ 7 فلألا ١ لع رشتلل ةردقملا ةحتفلاب

 ١ . نيرا ني اطسو دع الكم أ

 ظ * يضرك هزي عولَك عدو 2
 ١ . وه هريدقت ًاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا لع ينبم ضام لعف : لاق ©

 . هب لوعفم بصن لحم يف :.اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو

 يف نيبطاخملا ريمض فاكلا . ةمضلاب .عوفرم ادتبم.: :ةئدزلا موي مكدعوم ©
 ' «مكدعوم) 'ربخ : موي . روكذلا عمج ةمالع ميمو . 'ةفاضالاب رج لحم
 : ةرسكلا هرج ةمالعو رورجم هيلا فاضم .: :ةئيزلا . ةمضلاب عوفرم

 . كصان يردصم فرح ': ْنأ . ةفطاع : واولا : نساثلا رشحي نأو ©
 , ةمالعو لوهجملل ينبم وهو نب برصنم عراضم لعف: : عمجي يأ : رشحي

 , «سانلا رشح» ةلمجو . ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : سائلا . ةحتفلا هبصت
 لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو «نأ)و . اه لحم ال ةيردصملا «نأ« ةلص
 ْ 1 . «ةنيزلا» ىلع فوطعم رج لحم يف وأ «مؤي» ىلع فوطعم عفر

 ٠ تقو : ىنعمب ب يأ . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تحرنشو تبرعأ : ىحض ©

 راهتلا داذتماو سمشلا طاسبنا

 ةةبتتمجا كو لك +
 نقلا ىلع ينبم سام لعف : ىلوت . ةيفانتسا : ءافلا : نوعرف ىلوتف «©

 ! هنأل نوني لو ةمضلاب عوفرم لعإف : نوعرف . ل كلا را
 . نوعرف بهذف : ىنعمب ةيملعلاو ةمجعلل - نيونتلا - فرصلا نم عونم

 لعافلاو حفلا لع ينبم هام لعف : عمج . ةفطاع : ءانل افل ١٠١ هديك عمجف ©

 ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : هديك . وه هريدقت ازاورج هيف رتتسم ريمض
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 يأ هب داكي ام عمجف : ىنعمب ةفاضالاب :رج لحم يف بئاغلا ريمض ءاملاو
 . مهتآلاو ةرحسلا

 . اهبارعإ برعتو «عمج» ىلع ةفوطعم : ىتتأ . فطع فرح : مث : ئتأ مث © :

 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلا لعفلا ءانب: ةمالعو

  3١و يا 1 اوتيل نحل 9 0 0 لَك 0"

 0 هر و م

 9 2 هناَددقَو

 قلعتم رورجبو راج : مهل . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىسوم مهل لاق ©

 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب

 لوعفم : ليو . هقحتسي نمل رشلاب ءاعد وهو مكل كالحلا ىنعمب : مكليو ©

 فاكلا . ًاليو هللا مكمزلأ : هريدقت رمضم لعفب بوصنم ردصم قلطم

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض

 ةمالعو الب موزجم عراضم لعف : اورتفت « ةمزاج ةيهان : ال : اورتفت ال ©
 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . نونلا فذح : همزج

 هتازجعمو هتايآ اوعدت الو ملع هب مكل سيل ام هللا ىلع اوقلتخت ال : ىنعمب

 بوصنم هب لوعفم : ًابذك . اورتفتب قلعتم رورجبو راج : ًامذك هللا ىلع ©
 . ةحتنفلاب

 . مكيلع هلسري باذعب مكلصأتسيف ىنعمب : باذعب مكتحكسيف ©

 : ءافلا . ميمت ينبو دجن لهأ ةغل : تاحسإلاو زاجحلا لهأ ةغل :تحسلاو

 ةلمجلا نأل ءافلا دعب ةزمضم ْنأب بوصنم عراضم لعف : مكتحسي . ةيببس

 . باذعب مكتحسي اليكل : ىنعمب يهنب ةقزبسم يأ يهنلاو بلطلا باوج

 تر



 يأ وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا لعفلا بصن ةمالعو
 ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف نيبطاخملا ريمض : فاكلا . هناحبس هللا

 ةلمجبو تحسيب قلعتم رورجمو راج : باذعب . زؤكذلا عمج ةمالع
 ليؤأتب : اهدعب امو «نأ»و . اه لحم ال ةرمضملا «ْنأ» ةلض (مكتحسيلا

 نؤكت نأ زوجيو قباسلا مالكلا نم عزتتم ردصم ىلع فوطعم ردصم
 ةختفلاب بوصنم مكليو اي : اهريدقت ةفوذحم ءادن ةادأب :ىدانم مسا ؛نكليولا

 ' . افاضم وهو

 ضام لعف : باخ. قيقحت فرح : دق . ةيفانثسا : واولا : باخ دقو ©

 . حتفلا ىلع ينبم

 ءاقشلال رسكلاب كلر نوكسلا ىلع يني لوصرم مسا : نم : ىرتفا نم ©
 ' ىلن ينبم ضام لعف : قلتخخا يأ ::ىرتفا . لعاف' عفر لحم يف نينكاسلا

 وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا
 دنقو بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «ىرتفا» ةلمجو «نم» ىلع دوعي

 . ًابذك هللا ىلع ىرتفا نم : ريدقتب . هيلع لدي هلبق ام َّنأل اهوعفم فذح

 1 1 اسر 4

 « كتل طساو نيا لت 2 17

 هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوعزانت . ةيفاشثتسا : ءافلا : اوعزانتف ©

 ش قا فاو لاف عقد لع يف لصنم ريمست دالا . ةعامجلا اب
 1 لح يف نيبئاغلا تبرعأ ؟مهاو . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : مهثيب مهرمأ ©

 , وو ةيفرظلا ىلع بوصنم اوعزانتب قلعتم ناكم فرظ : نيب . ةفاضالاب رج
 . ىسوم رمأ يف ةرحسلا عزانتف : ىنعمب تبرعأ (مهاو فاضم

 ..:اهبارعإ برعتو «زمألا اوعزانت» ىلع واولاب ةفوطعم : ىوجنلا اورسأو ©
 :!ىنعمب . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلا: «ىوجنلا» بصن ةمالعو

 . مهثداخت يأ مهيجانت اوفخأو
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 ايف سنان قتاجيفأ لايملك <*
 «* يطع

 لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق © '

 لوعفم بصن لحم يف : اهدعب ةلمجلاو .' ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف :

 .هب

 : ناذه . اه لمع ال ةلمهم ؛َّنا» نم ةففغ : نإ: نارحاسل ناذه ْنِإ © '

 وهو ىنثم هنأل نونلاو فلألاب عوفرم ةراشا مسا : ناذ . هيبنتلل : ءاهلا

 . ةليقثلا نم ةففخملاو ةيفنلا نا نيب قرفتو زي ةقراف : ماللا نارحاسل ادتبم

 نيونت نم ضوع نونلاو ىنثم هنأل فلألاب عوفرم أدتبملا ربخ : نارخاس
 ىلع ةلخاد «نارحاسل» يف ماللاو «معن» ىنعمب «نإ» نا : ليقو هتكرحو درفملا

 . نارحاس امل : هريدقت فوذحم أدتبملا ربخ «نارحاساو ةيمسالا ةلمجلا

 7. أدنبملا ريخ عفر لحم يف «نارحاس اهلا ةيمسالا ةلمجلاو

 فلالاو ةسمخلا لاعقألا نم هنأل نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : ناديرب ©

 ةلمجلاو لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم  نيبئاغلا ريمض - نينثالا ريمض

 . نارحاسل - تعن  ةفص عفر لحم يف «ناديري١ ةيلعفلا

 بوصنم عراضم لعف : مكاجرخي . بصان يردصم : نأ : مكاجرخي نأ ©

 نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض فلألاو . نونلا فذح هبصن ةمالعو نأ

 ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف نيبطاخملا ريمض : فاكلا . لعاف عفر لخم يف
 نم اهل لح ال ةيردصملا «نأ» ةلص ؛مكاجرخي» ةلمجو . روكذلا عمج ةمالع

 . هب لوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو «نأ#و . بارعإلا

 . مكجارخإ ناديري :ريدقتلا

 رج لحم يف نيبطاخملا ريمض فاكلا جرخيب قلعتم رورجمو راج : مكضرأ نم ©

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو . ةفاضالاب
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 , رجب لع يف نيئاخلا ريمض ءافار جرخييب قلعتم رورجتو راج : امهرحسب ©

 . اهل لحم ال ةينثتلا ةمالع فلألاو .. دام : ميملا . ةفاضالاب

 1 بارعإ برعتو «مكاجرخي) ىلع واولاب فوطعم : مكتقيرطب ايهذبو ©
 . مكتقيرط لهأ يأ !مكضرأ نم اجرخي»

 / ىلع ةردقملا ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم رورجم ةقيرطلا تعن  ةنفص : ىلثملا ©

 اًبهذيو يأ «لدعألا» ىنعمب «لثمألا» ثنؤم : لثملاو . رذعتلل فلألا
 . بهاذملا لدغأ وه يذلا مكبهذمب

 15و 1 رت اك 2

 ' 2 انا ئأةئاقع 7 امج 14

 لغاف مي ص ريع دال ةسمخلا لاسفل نأل نونلا

 ريهض : فاكلا ةحتفلاب باوصتم هب لوعفم : 0 ةقراف فئألاو

 | اوغجا» بارعإ برعتو ؛مكديك ارعججا» ىلع مثب ةفرطعم : ًافص اوتثا مث
 ' ًالاج «ًبفص» برعت نأ زوجيو . مكعمج عضوم اوتثآ مث : ىنعمب اديك

 | . ةحتفلاب ةيوصنم

 نم اهل لح ال ةيضارتعا : اهدعب ةيلعفلا ةلمجلاو ةيضارتعا واولا : حلفا دقو ©:
 . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : حلفا . قيقحت فرح : دق . بارعإلا

 ١ ىلع بوصنم حلفأب قلعتم  نامز فرظ هيف لوعفم : ىلعتسا نم مويلا ©

 | رثتكلاب كرح نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم : ةحتفلاب ةيفرظلا ْ
 ! صضام لعف : ىلعتسا . عفر لحم يف ؛حلفأ» لعاف.: وهو . نينكاسلا ءاقتلال
 : ”ًازاوْج هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتسلا ىلع ينبم
 ىنعمب : بارعالا نم اهل لح ال لوصوملا ةلص «ىلعتسا# ةلمجو . وه هريدقت
 000 . همصخ ىلع بلغت وأ همصخ بلغ نم مويلا زاف دقو

 اسأل



 قانون تاور وحيا
 واوب هلاسصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف :اولاق : ىسوم اي اولاق ©

 ةادأ : اي . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا .ةعامجلا

 فلألا ىلع ردقملا مضلا ىلع ينبم درفم ملع ىدانم مسا : ىسوم .ءادن

 . بصن لحم يف رذعتلل

 . ريبختلل انه وهو هل لمع ال ليصفت فرح : امإ : يقلت نأ امإ ©

 ل ا اب بدم يس ل١ يقلت . بصنو ةيردصم فرح

 ليوأتب اهالت امو 4نأاو تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا

 ردصملا نوكي وأ نئاك : هريدقت فوذحم ربخلاو ًأدتبم عفر لحم يف ردضم

 . كؤاقلإ رمألا : هانعم وأ هريدقت فوذحم ًادتبم ربخ عفر لح يف لوؤملا

 :هريدقت رمضم لعفل هب ًالوعفم بصن لحم يف لوؤملا ردصملا نوكي نأ .زوجيو
 لحم ال «نأ» ينرحلا لوصوملا ةلص ؛يقلت» ةلمجو ؛كءاقلا» نيرمألا دحأ رتخا

 . بارعؤإلا نم'امل

 : نوكت . اتيرعأ : نأ امإ . اهلبق ام ىلع راولاب ةفروطعم : نوكن نأ امإو ©

 همساو صقان لعف وهو ةحتفلا هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم لغف

 . نحل هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض

 : نم فاضم رهو ةحتشلاب بوصنم «نوكن» ربخ : لوأ : ىقلأ نم لوأ ©

 لج هي رسم ريس عاش داما لا لع رخشلا جملا لع يب

 «نأ»و بارعإلا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «ىقلأ» ةلمحو . وه :هريدقت

 «نأ» نم لوؤملا ردصلا ىلع فوطعم , ردصم ليوأتب : اهدعب امو ةيردصملا

 رمألا وأ . . نيرمألا دحأ رخأ : ىنعمب ٠ هيارعإ برعيو اهتلمحو ىلوألا

 . ابؤواقلا وأ كاقلا

 -ااالاب



 سامو 20 لكَ 71 90 0
 ريق اج ديف زتسم ريمض لعاشاو حفلا لع يتبم ىيناس لعف ؛ لب لاك 4

 ْ . فانئتسالل هل لمع ال بارضا فرح: : لي: ىسونم يأ ٠

 . هلم لمألا نم هيام نأل نزلا فلس لع يم أ لعف : اوقلا «

 ا ٠ اف فالأو لماخ علو لع يف لصتس مخ دارا

 - ةأجافم  ةءاجف فرح : اذا . ةيفانعتسا : : مهيصعو : مهلابح اذاف ©
 «مهلو ةمضلاب عوفرم أدتبم : مهلابح.. بمال ا لحم ال .ةيئاجف

 ١ «مهلابحا ىلع واولاب ةفوطعم : : مهيصعو ٠ .ةفاضالاب رج ل ِق نيبئاغلا ريمض

 : , . اه لحم ال ةيفانثتسا ةيمسا ةلمج ': هربخ عف أدتبملاو . اهبارعإ برعتو

 : ليخي . أدتبملا ربخ عفر لحم يف :اهالت امو ةيلعفلا ةلمجلا : هيلا ليخي «©
 دقو راج : هيلا . ةرحاظلا ةحشلاب عيفرم ,ارهججملا ينيس عي سشم لعل

 ريض مهو هلجأل لرب أ ليخسي قلعتم رورو راج ؛ مهرحس نم

 ' لطتم رياض هاهاو لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح“: اهنأ : ىعست اهنأ ©

 لغف يشمت يأ : ىعست . «نأ» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم

 عم ؛نأ)و «نأ» ربخ عفر لحب يف ؛ىغست» ةلمجو . يه : هريدقت ًازوج

 ' : 'ريدقتب «ليخي» لعفلل لعاف بئان عفر لحم يف ردصم ليوأتب اهربخو اهمسا
 ' 1 . اهيعس

 سب جا م و

 2 لو فيد سَْت ف سجن </

 . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : سجوأ . ةيببس : ءافلا : هسفن يف سجوأف ©
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 لصتم ريمض ءاهلو سجوأب قلعتم رورجمو راج : هسفن يف . رمضأف قنعمب

 . ةفاضالاب رج لحم يف

 عوفرم لعاف : ىسوم . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ىسوم .ةفيخ ©

 امث هسفن يف ًافوخ ىسوم رمضأف ىنعمب . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب

 . هلعف نع لعافلا رحخأ دقو . مهرحس نم ىأر

 © 1غالاس كنك
 لع يس لصعم يسع هلو يوكل لع يم ضان لم انلق ©

 . هب لوعفم بصن لحم يف : اهدعب ةلمجلاو . لعاف عفر لحم يف نؤكسلا

 ةمالعو الب موزجم عراضم لعف : فخت . ةمزاج ةيهان : ال: فخت ال ©

 لعافلاو «فاخت» هلصأو نينكاسلا ءاقتلال هفلأ تفذحو هرخآ نوكس :همزج

 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 ريمض فاكلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ: ىلعألا تنأ كنإ © :
 لصفنم عفر ريمض : تنأ «نإ) مسا بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم بطاخملا

 يف «فاكلا» دكؤملا بطاخملا ريمضل ديكوت بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم

 يأ رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم ؛نإ ربخ : ىلعألا .كنإ

 ةلمجلاو ؟ىلعألا» هريخو ًادهبم عفر لم يف ؛تنأ» نوكت نأ زوجيو . بلغألا

 قوفتملا تنأ كنإ : ىنعمب «نإ) ربخ عفر لحم يف «ىلعألا تنأ» ةيمسالا

 . هليضفتو هرهقو هتبلغل ريرقت هيفو مهيلع

 ةحم

 و 398 2 سدس | سو هوس 1 7-20 لس سيكا سل ١ هس هر تام ا

 2 نمارس يو عصا اوصامصَقلك يؤم أَو 164

 ٠ © نكح

 - ةلعلا فرح  هرخخآ فذح ىلع ىنبم رمأ لعف : قلأ . ةيفانثتسا واولا : قلأو © '

1١١8 



 : تثنأ هريدقت ًابوجنو هيف تتسم ريمض لعافلاو

 أ لوغفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام : كثيمي يف ام ©
 . ١ ةلمجو . زقتسا : هريِذقت فوذحم لعفب قلعتم رورجبو رانج : كنيمي يف .هب

 | ينبم بطاخملا ريمض فاكلاو ا لحم ال لوصوملا ةلص «كنيسي يف رقتسا#
 . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع

0 
 . هرخآ نوكس همزج ةمالعو بلطلا باوج هنأل موزجم عراضم لعف : فقلت ©

 ' تفذح فقلت : هلصأو . تنأ هريدقث ًابوجو هيف رتتنسم ريمض لعافلاو

 0 . ًاراصتخا هيءات ىدحا

 .هل :لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصزم مسا : ام : اوعنص ام ©

 : ةلمججلاو : .ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا

 : هنأل الحم بوضنم ريمض دئاعلاو اط لحم ال لوصؤملا ةلض «اوعنص» ةيلعفلا
 ٠ ١ ةوعنصإ ام ريدقتلا هب لوعفم

 : اوعتص ام . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح: نإ : اوعتص امثإ ©

 ْ . نإ مسا بصن لحم يف اما . تبرعأ

 ١ : رحاسأ . فاضم وهو ةمضلاب عوفرم نإ) ربخ : ديك : رحاس ديك «©
 ' . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورخم هيلا فاضم

 ::حلفي + اه لمع ال ةيفان : ال . ةيفانئتسا : واولا : رحاسلا حلفي الو ©
 . ةمضلاب عوفرم لعاف : رحاسلا  ةمضلاب عوفرم عراضم لعف

 ! مللا ىلع ينبم مسا : ثيح . دجو نيأو ناك ثيح :' ىنعمب : ىتأ ثيح ©
 ١ حلفي الب قلعتم نامزلا يف «نيحا ةلزنمب ةيناكملا ةيفرظلا لع بصن لحم يف

 ١ رذعتلل فلألا ىلع ردقملا ختفلا ىلع ينبم ٍضام لعبف : ىتأ . رحاسلا

 ' لم يف «ىتأ» ةيلعفلا ةلمجلاو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 1 . ةفاضالاب رج
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 ** لوو دوزك برم ءيي 2 ا
 ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : يقلأ . ةيببس : ءافلا : ةرحسلا ىقلأف ©

 . ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : ةرحسلا . حتفلا ىلع

 . ًادجس اورخ كلذ ةرحسلا ىأر (ملف : ىنعمب ةحتفلاب بوصنم لاح : ًادجس ©

 لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق ©
 . هب لوعفم بصن لح يف اهدعب ةلمجلاو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف

 ريمض ةاناو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : ٌبرِي اًنمآ ©

 قلعتم رورجمو راج : برب . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع يئبم نيملكتملا

 . .اونمآب
 : هرج ةمالعو . ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : نوره : ىسومو نوره «©

 . ةيملعلاو ةمجعلل «نيونتلا» فرصلا نم عونم هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا ْ

 رجلا ةكرح رهظي ملو اهبارعإ برعيو «نوره» ىلع واولاب فوطعم : ىسومو
 . رذعتلل ةروصقملا فلألا ىلع

 اطر 7 همم - و معا وغم 1 021 : 2

 - 2 مآ ه2 .و ل لا

 ري و ء2ُ كل 1 دى درو واسو و هر رح

 عوذج كفالي
 ليل ل ا

 «» قار

 . وه ءريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف: لاق © '
 . - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف : هدعب ةلمجلاو نوعرف لاق يأ

 . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : هل متنمآ ©
 راج : هل . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم يف نيبطاخملا ريمض 'ءاتلا

 . ماللاب انه لعفلا يدع دقو متنمأب قلعتم رورجمو

 ١75١ل



 ؛ ةينامزلا ةيفرظلا' ىلع بوصنم متنمآب قلعتم نامز فرظ : مكل نذآ نأ لبق ©
 | لعف : حمسأ يأ : نذآ . بصان يردصم فرح ::نأ . فاضم وهو

 : ًابوجو هيفأ رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هيصن ةمالعو بوصنم عراضم

 . روزجمو راج .: مكل .اهل لحم ال ينرحلأ لوصوملا ةلص «نذآ» ةلمجو انأ هريدقت
 يف ردصم ؛ليوأتب : اهدعب امو لاو دودكذلا عمج ةمالس ميو ذذي قامت

 يانا يمض ءافلو لعلب هيثم ديكرتو بصت فرح : |: مكريبكل هَّنِإ ©

 ١ ي [ ١ مكيبكل . إف مسا بصت لع يف مضلا ىلع ينيم سو لع درعب
 ' . ةمضلاب عوفرم «نا» ربخ : ريبك  ةقلحزملا  ديكوتلا مال ماللا .. مكسيئرل

 : روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف نيبطاخملا ريمض فاكلاو
 | لع يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا : رحسلا مكملع يذلا ©

 بضصن لح يف نيبطاخملا ريمض فاكلا . وه : هريدقت ًااؤج هيف رتتسم ريمض

 : . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : رحسلا ٠ روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم

 : وصولا لم ةرعرسلا مكس ةاهب ا

 يوي هيف تتسم يمض لعافلاو وللا يكول نوب الاصنال فلا لع

 : ١ . بارعإلا نم.امل لحم ال ديكوتلا نونو . انأ : هريدقت

 يف نييطاخملا ريمض فاكلا . ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : مكيديأ ©

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لح

 ٠ . اهبارعإ برعتو «مكيديأ» ىلع واولاب ةفوطعم : قالخ نم مكلجرأو ©
 05 ىرسميلا مكلجرأو ىثميلا مكيديأ : 'ىنعمب رورجمو راج : فالخ : :نم

 . لاح بصن لحم يف «فالخ نم# رورجملاو رالاو . ةياغلا ءادتبال «نم#و

 ه0 : ٍتافلتخغ اهنعطقأل يأ

 ٠ برعتو (نعطقألا ىلع واولاب ةفوطعم : لخذلا عوذج ُق مكنيلصألو ١
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 .بلصأب قلعتم رورجبو راج : عوذج يف ؟مكملع» يف تبرعأ ؟مكاو اهبارنعإ
 ناقيس يف يأ ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : لخنلا

 ْش . لخنلا

 ينبم عراضم لعف : نملعت . ديكوتلا مال ماللا . ةفطاع : واولا : نملعتلو © :

 هلاصتا وئلا فذح ىلع هئانب ببسو ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نوئلا فذح ىلع

 نون عم ةنكاس اهئاقدتلال فوذحملا ةعامجلا ؟واواو . ةليقثلا ديكوتلا نونب
 . بارعإلا نم امل لحم ال ديكوتلا نونو لعاف عفر لح يف ةليقثلا ديكوتلا

 فاضم وهو أدتبم هنأل ةمضلاب عوفرم ماهفتسا مسا : يِإ : ًاياذع ّدشأ اًنيأ ©
 نوعرف ديري . ةفاضالاب رج لحم يف نوكشلا ىلع ينبم لصتم ريمض ةاناو
 (يأ» نأل بصنلا اانا يف «نملعتلا لمعت ملو ع» ىسومو هللا هنعل هسفن

 ةمضلاب عوفرم «انيأا ربخ : دشأ . مالكلا يف ةرادصلا هل ماهفتسا ظفل اهظفل

 .ليضفت ةغيص - لعفأ - نزو ىلع  نيوئتلا - فرصلا نم عونمت هنأل نوني لو
 . ةحتفلاب بوصنم زييمت : ًاباذع . لعفلا نزوبو

 فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب اهلثم ةعوفرم «دشأ» ىلع واولاب ةفوطعم : ىقبأو © ْ

 يأ «نملعت» لمع قلعو . ًاماليا موداو ؛ ىنعمب فوذحم اهزييمتو زذعتلل

 ةلمحلاو اهيلومعم نيبو اهني مالكلا ردص هل ام يضارتعال اع ال اظفل لطبأ

 . اهيلوعفم دسم تدس نملعتب بصن لحم يف ةيمسالا

 07 2/2 ا آآ

 تنضم اول ىو ياماما نأ 07

 © ا2ذاءايلا هزاع لان
 ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق ©

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف نيبئاغلا

 : كراتخن يأ : كرثؤن . لابقتساو بصنو يفن فرح : نل: كرثؤند نل ©

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو نلب بوصنم عراضم لعف

 روس



 . هب لوعفم بصن لح يف بطاخملا ريمض فاكلاو نحن هزيدقت ًايوجو

 : صضام لعف :  ءاج . رثؤنب قلعتم رورجملاو راجلاو ىلعب رج لحم يف نوكسلا

 ١ «ام ىلع دوعي وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم

 / 0 ٠ هب لوعفم بصن لحم يف نيملكتملا ريمض (اناو

 ' نم ىنعمب (ام) لوصوملا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورخجيو راج : تانيبلا نم ©
 ' ةفصلا لالحاو رورجملا فوصوملا فذحب تاحض اولا تازجعملا وأ تايآلا

 . 1/ . ثارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «تانيبلا نم انءاج» ةلمجو هلحم

 ىنعمب . اهبارعإ برعتو «انءاج ام» ىلع واولاب ةفوطعم : انرطف يذلاو ©
 ؛ :يذلا .'فرح يهو مسقلا-واو واولا نوكت نأ ززجيؤ انقلخ يذلا هللا ىلعو

 , رورجملاو زاجلاو . هب مسقم رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم. مسا
 ا . فوذحملا مسقلا لعفب قلعثم

 ىلع ينبم ْرْمأ لعف : ىضقا . ةيفانئتسا ءافلا «لعفاف» .: ىنعمب ,: ىضقاف ©
 | هريدقت ًابؤجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةلعلا فرح «ءايلا» هرخآ فذح

 .تنأ

 ؛ لوغفم بصن لحم يف نوكسلا لع ينبع لوصوم مسا : ام: ضاق تنأ أ ام ©

 | : ضاق ًادتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : تنأ .٠ هب

 مسا هنأل هرخخآ نم ةفوذحملا ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم «تنأ» ريخ

 تنأ» ةيمسالا ١ ةلمجلاو نيونتلا نوكسو بوكس نينكاسلا ءاقنلال وأ صوقتم

 ' . حلا ىلع انمد ام هب يلابن الف بيذعتلا عاونأ نم هب ندد امن انب لعاف

 عوفرم عراضم لعف : :يضقت . ةفوفكمو ةفاك :.انإ : ! هذه يضقت امنإ ©

 . تنأ هريدقت ايوجو هيف رتتسم ريغ لعافلاو لقفل ءايلا:ىلع ةدقلا ةمصفلاب

 ' امنإ ىنعمب ةيقرظلا ىلع بصن لحم يف رسكلا ىلع ينبض ةراشا مسا :
 يق يفت اا وأ مرفت ل يي انا ةايحا قف يف ني مكحتو هايج ام عنصت
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 فرظلا يف عاستالا دعب يضقتب بصن لمم يف ةراشالا مسا نوكي وأ . اهعاتم

 . ةعمجلا موي ميص «ةعمجلا موي تمص» يف كلوقك هب لوعفملا ىرجم هئارجاب

 ةمالعو هلثم ةبوصنم ةراشالا مسا نم لدب وأ ةفص : ةايحلا : ايندلا ةايحلا ©

 ةمالعو اهلثم ةبوصنم ةايحلل - تعن  ةفص : ايندلا . ةرهاظلا ةحتفلا اهبصت
 تنأ» لوصوملا ةلص يف دئاعلاو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلا اهبصن

 اهيضاق تنأ امه ريدقتلا . هيلا فاضم هنأل ًالح رورجم ريمض «ضاق
 . اام» ىلع دوعي ريمضلاو

 ير يك ع م . 00

 هلو بضع كهف َمَو ناطر يمان 77١
 _ئ- 2

 0 ا :

 ريمض ااناو لعفلاب هبشم ديكوتو بضن فرح : نإ : اذيري انما انإ ©
 ضام لعف : نمآ . ةَّنإ» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيملكتملا

 يف نوكسلا ىلع ينبم نيملكتملا ريمض ؛انالو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع: يتبم

 نيملكتملا ريمض ءاناو انمآب قلعتم رورجمو راج : برب . لعاف عفر لحم
 لحم يف «انبرب انما» ةيلعفلا ةلمجلاو . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع .ينبم

 . 1نإ» ريخ عفر

 لعف : رفغي . رج فرح يهو ليلعتلل : ماللا : اناياطخ انل رفغيل ©

 ريمض لعافلاو ةحتفلا هيصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم نأب بوصنم عراضم 1

 : اناياطخ رفغيب قلعتم رورجيو راج : انل '. وه : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم
 «اناو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : انتائيطخ يأ

 امو ةرمضملا «نأ»و ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيملكتملا ريمض

 ةلمجو . انمآب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت
 . اهل لحم ال ةيردصملا «نأ» ةلص «اناياطخ انل رفغي»

 نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ةفطاع واولا : هيلع انتهركأ امو ©
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 . لعف : تهركأ ؛اناياظخ» وهو بوصنم ىلع فوطعم ِهنأل بصن لحم يف

 ' ريف ءاثلا . كرحتللا عفرلا ريمي هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام
 ' ينبم نيملكتملا ريمض ااناو . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ىلع ينبم بطاخملا

 ' هركأب قلعتم رورجمو راج : هيلع . هب لوعفم بصن,لحم يف نوكسلا ىلع

 : ىنعمب . بارعإلا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص ؛هيلع انتهركأ») ةلمجو

 ش . هلمع ىلع انتربجأ ام اننايتإ ىلع انع وفعيو

 أ نام» ١ لوصولا نم ةقوذخ لابحب قلعتم رورجمو راج : هللاو رحسلا نم .٠

 . ةمضلاب عوفرم أدتبم : هللا . ةيفانثتسا ؤاولا . ةينايب «نم»و

 : فذجو .. ريخأ : اهلصأو . ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : ريخ : ىقيأو ريخ ©

 : واولاب ةفوطعم .: ىقبأو ..ًاباوث ريخ : هريدقت فوذحت اهزييقو .حصفأ فلألا ش
 ١ . نذعتللا فلألا ىلع ةردقملا ةمضلا اهعفر ةمالعو ءاهبارعإ برعتو (ريخ ىلع

 . ًاباقع ىقبأو : ىنعمب

 001 يس و1 تحولا سس سر
 2 نى ويف توج مهيد امي 1

 ' ينبم نأدللا ريمض ءاحلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بضن فرح : ّنِإ : نم هنإ ©

 عفر لح يف : اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو ؟نإ" مسأ بصن لحب يف مضلا ىلع

 . أدتبم عفر لحم ين نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم «نإ)» ربخ

 . ههزج ةماللعو مب موزجم طرشلا لعف عراضم لعف : ًامرجم هّبر تاي ©
 ا . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو  ةلعلا فرح _ هرخآ فذح

 لم دب تاق ريغ هاف. ةنشلاب مظلل بيو هب لومشم : هز

 00 ا . ةحتفلاب

 . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج : ةلمجلا : منهج هل ٌناف ©

 . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا . طرشلا ثاوجل ةطبار : ءافلا

 رخؤم «نإ) مسا : منهج .مدقملا («نإ) ربخب قلعت رورجمو راج :هل

55 



 ىلع - نيونتلا - فرصلا نم ةعونمم اهنأل ةملكلا نونت مو ةحشفلاب بوصنم
 . ثينأتلاو ةيملعلا

 لمع ال ةيفان : ال . لاح بصن لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : اهيف تومي ال ©
 ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : تومي .اه

 لعف نم ةيطرشلا ةلمجلاو توميب قلعتم رورجيو راج :اهيف . وه هريدقت
 . «نْم» ربخ عفر لحم يف هبارجو طرشلا

 عفر ةمالعو . اهبارعإ برعتو «تومي ال» ىلع واولاب ةفوطعم : ىبحبم الو ©
 هلاثمأ عم منهج يف ىقلي : ىنعمب رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلا : لعفلا

 ايحيف ءاقبلا لئاسو حنمي الو حيرتسيو توميف اهيف هيلع ىضقي ال نيمرجملا
 . ةبيط ةايح

 ه 1نانيئارةذإلا اقام تيننيزو ٠
 «هنأي» يف ءاحلاو . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : ًانمؤم هتأي نمو ©

 . هب لوعفم ميظعتلل بصن لحم يف لصتم ريمض

 ىلع ىنبم ضام لعف : لمع . قيتحت فرح : دق : تاحلاصلا لمع دق © .

 هب لوعفم «تاحلاصلا#و وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا | ١
 ىنعمب . ماسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم
 لاح بصن لحم يف «تاحلاصلا لمع دق» ةلمجو . هايند يف ًاحلاص لمع دق
 طرشلا لعف نيب ةيضارتعا نوكت نأ زوجيو . تاحلاصلا ًالماع : ريدقتب ِناث

 . اهل لحم ال هباوجو

 ىلع ينبم ةراشا مسا : ءالوأ . طرشلا باوج يف ةعقاو : ءافلا : كتلوأف © :
 . باطخ فرح فاكلاو . أدتبم عفر لحم يف رسكلا

 «كتلوأ» أدتبملا ربخ عفر لحم يف ةيمسالا ةلمجلا : ىلعلا تاجردلا مهل © .
 لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج ةاهريخ عم كئلوأف» ةيمسالا ةلمجلاو

 ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو رج فرح : ماللا :مهل . مزج

 لا



 | .ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : تاجردلا .مدقم ربخب قلغتم رورجملاو راجلاو

 ؛ فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب اهلثم ةعوفرم تاجردلل  ثعن  ةفص : ىلعلا

 ْ ىنعمب «ىلعأ ثنؤم : ايلعو «ايلع» عمج . ىلعلاو .. انيلعلا يأ .. رذعتلل

 . ةيماسلا تاناكملاو ةعيفرلا: لزانملا مهل

 0-لا

 © كيكة رياك 20701 7

 / نيل للدب : تانج : ةماقإو رارقتتسا تانج :"ىنعسب : ندع تانج ©

 ' تاتج يه : ريدقتب أدتبلا ربخ وأ . ةمضلاب اهلثم ةعوفزم «ىلعلا تاجردلا»

 ندع ."رابنألا اهتحت نم يرجت» ةيلعفلا ةلمجلا هربخ:أدتيم وأ . ندع

 ' . ةرسكلا هرج ةمالعو .ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم

 | - تعن  ةفص عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجملا : راهثألا اهتحت نم يرجت ©
 ' . لقثلل ءابلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : .يرجت . ندع تانجل

 ٠ رابتألا يرجت يأ راهتألا نم لاحب وأ يرجتب قلعتم رورجبو راج : تحت نم
 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهاو اهتحت ةئئاك

 . ةمضلاب عوفرم لعاف : رابألا

 لاساركذم عج هْأل ءايلاب برصنم «اهتمت» يف ؛اه» نم لاح : اهيف نيدلاخ © :

 ' ٠ . نيدلاخب قلعتم رورجيو راج : اهيف . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو

 : لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ . ةيفانثكسا : واولا : ءازج كلذو ©

 يف :دولخلا :ىلا ةراشالاو .. باطخ فرح فاكلاو دعبلل ماللا . أدتبم عفر

 : . ةمضلاب عوفرم «كلذ» ربخ. :! ءازج . ندع تانج

 ' : ئكرت ١ ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ىكزق نم «© .
 , لعافلاو زذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : رهطت يأ

 لحال لوصوملا ةلض ؛ىكزت» ةلمجو . وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض

 ا .امل
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 اسافر برئ ى رب تأ سوم ؤسودَتإَو "0 00
 © نتكال كد ككل

 ءادتبالل : ماللا . ةيفانئتسا : واولا : ىسوم ىلإ انيحوأ دقلو ©

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : ىحوأ . قيقحت فرح :دق .ديكوتلاو

 ىلا . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ةاناو . انب هلاصتال

 ةمالعو ىلإب رورجم مسا : ىسوم . انيحوأب قلعتم رورجمو راج : ىسوم

 . فرصلا نم عونمم هنأل رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلا رجلا 1

 : هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو . هل لمع ال ريسفت فرح : نأ : يدايعب ريسسأ نأ ©

 هرخآ فذح ىلع يئبم رمأ لعف : رسأ . بارعالا نم امل لحم ال ةيريسفت

 راج : يدابعب . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةلعلا فرح

 رس : ىنعمب ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءايلاو ىرسأب قلعتم رورجمو

 . اليل يدابعب

 يهو «لعجا» ىنعمب يأ : برضا . ةفطاع ءافلا : ًاقيرط مهل برضاف ©

 . تنأ : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا لع ينبم رمأ لعف
 . ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» برضاب قلعتم رورجبو راج : مهل
 ردق اذا ةيردصم «نأ» نوكت نأ زوجيو . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم ًاقيرط

 . يدايعب رسا نأب ىسوم ىلإ انيحوأ دقلو : ريدقتلا نوكيف اهلبق رج فرح

 . ءارسإلاب هيلا انيحوأ يأ أ

 يأ . ًاقيرطل ةفص : ًاسبيب . برضأب قلعتم رورجمو راج : ًاسبي رحبلا يف ©
 رحبلا يف ًاسباي ًاقيرط مهل لعجاف : ىنعمب .' اهب فصو ردصم ةملكلاو ًاسباي
 لع نورمت كموقو ككرتيو نييناجلا ىلع ههايم عفترتف كاصعب هبرضب كلذو
 . هضرأ

 عراضم لعف : فاخت «سيل» ىنعمب اه لمع ال ةيفان : ًاكرد فاختال ©
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 !: ًاكرذ . تنأ : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم
 ؛بضن لح يف «ًاكرد فاخت ال» ةيلعفلا ةلمجلاو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم
 | ةفض بصن لح يف نوكت نأ 'زوجيو «برضاف» يف بطاخملا ريمض نم لاح

 . مكودع مككردي نأ فاخن ال ىنعمب . ًاقيرطل «ًاتعن

 عقر ةمالعو . اهبارعإ برعتو «فاخج الا ىلع واول ةذرحعست ىشخت .الو ©

 :' رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلا لعفلا

 # ناي يآ ادنت داطاكتاناعل 04
 .؟مهلز حتفلا ىلع ينبم نضام لعف : عبتأ . ةيفانثتسا :: : مهعبتأف ©

 مقل ب لوعقم بصت لع يف نياخلا يصف

 - فرصلا نم عونمم هنأل نوني مو ةمضفلاب عوفرم لعاف : هدونجب نوعرف ©
 ءاملاو مهعبتأب قلعتم .رورجيو راج : هدونجب ٠ ةيملعلاو ةمجعلل - نيونتلا

 1 . هدوتج عم يأ هدونجب

 'معفلا لع ينبم ضام لعف : يشغ . ةفطاع ءافلا : ميلا نم مهيشغف ©

 راج: ميلا نم . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض (مهاو

 حبلا مهيلع قبطتا يأ رحسلا نم مهاطغف : ىتعمب يشغب قلعتم رورجبو

 ْ . اوقرخف
 '. لاف عفر لح يف نوكسلا لع ينبم لوصوم مسا [ ام: مهيشغ ام ©

 : ىتعمب وأ . اهل لحم ال لوصوملا ةلص ؛مهيشغ» ةلمجو . تبرعأ : مهيشغ

 : . هللا لإ - هرم - ههتك ملعي ال ام مهيشفف

 | ل لما مون 7 4
 ىلع ينبم'ضام لعف : لضأ . ةنطاع وارلا : هموق نوعرف لضأو ©

 كك



 بوصنم هب لوعفم : هموق . ةمضلاب عوفرم لعاف : نوعرف . حتفلا

 نوعرف عاضأف ىنعمب . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاملاو ةحتفلاب

 . مهدشري ملو همرق

 ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىده . ةفطاع واولا : ىده امو ©

 ال ةيفان «ام» و . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل .فلألا
 يأ «مهاده اماو يأ هيلع لدي ام مدقتل فوذحم «ىده» لوعفمو . ال لمع

 . ةمالسلاو ةاجنلا قيرط ىلا هموق ىده امو

 0 2 ا

 - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : ليئارسا يني اي ©

 . ميركلا نآرقلا يف ريثك وهو لوقلا لعف فذحو ليئارسا ينب اي اثلق : ريدقتب

 ءايلاب بوصنم هيلا فاضم ءادنلا ةادأب ىدانم مسا : ينب . ءادن ةادأ : اي

 فاضم : ليئارسا . ةفاضالل هنون تفذحو ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنأل

 نم عونمم هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا

 . ثينأتلاو ةيملعلل فرصلا

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : ىجنأ . قيقحت فرح : دق : مكانيجنأ دق ©

 . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛اناو . انب هلاصتال

 ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم نيبطاخملا ريمض : فاكلاو
 . روكذلا عمج ةمالع

 ريمض فاكلاو ىجنأب قلعتم رورجو راج : مكاندعاوو مكودع نم ©
 : مكاندعاوو . روكذلا عمامالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف نيبطاخملا

 ىسوم اوفاوت نأ انرمأ يأ . اهبارعإ برعتو «مكانيجنأ» ىلع واولاب ةفوطعم

 . لبحلا عضوم يف
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 .فاضم وهو ةحتفلاب 0 ا

 - تنل ةفص : نميآلا . ةرسكلا هرج ةمالعو رورجم هيلا فاضم : روطلا

 ا ا . ءانيس روطب لبج : روطلاو . ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم بناجلل

 قلعتم رورجتو راج : مكيلع «اندعاول بارعإ برعت : ّنملا مكيلع انلّؤنو ©

 ٠ : ..ةختفلاب بوصنم هب لوعفم : نملا . روكذلا عمج ةمالع ميملاو انلزنب

 اهبلصن ةمالعو . ابارعإ برعتو «نملا» ىلع واولاب ةقوطعم : ىولسلاو © .

 ' ضعي هزرفت دمجتم قيحر وه «نملا» . رذعتلل فلألا لع ةردقملا ةحتفلا

 ش ش . يناسلاب فورعملا ريطلا ؛ «ىؤولسلا»و . راجشالا

 او و اريد م

 ىصع ور هيف تي صارم ١
 1 سرر اس هس رو هه آذآ

 08ه ىوهدقتىرطع ويري

 نمل ةعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : ام تابيط نم اولك ©
 نم: ةقراف فلألاو .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةسمخلا لاعفألا

 : رورجملاو راجلاو ضيعبتلل "نم١ نوكت وأ اولكب قلعتم روزجمو راج : تائبيط
 : مسإ| : ام ١ تابيط نم ًاضعب اولك : ريدقتب فوذحملا «اولك» لوعفمب ًاقلعتم

 . ةتلص هدعب ةلمجلاو ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم

 , ينبم لصتم ريمض ةاناو انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : مكانقزر ©

 | لوعفم بصن لح يف لصتم ريمض فاكلاو لعاف عفر لحن يف نوكسلا ىلع
 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب

 عرابضم لعف اوغطت . ةمزاج ةيهان : ال . ةفطاع واولا : هيف اوغطت الو ©

 ' عقر لحم يف لصتم ريمض واولاو . نونلا فذح همزج ةمالعو الب موزجم

 اوزواجنت ال يأ . اوغطتب قلعتم رورجمو راج : هيبف . ةقراف فلألاو لعاف
 ْ ْ . دحلا
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 : لحي ٠ . لحي ال يكل : ىنعمب ةيببس : ءافل ٠١ يبضغ مكيلع لحيف ©

 هبصن ةمالعو باوجلا ءاف يهو ءافلا دعب ةرمضم ْنأب بوصنم عراضم لعف :

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لحيب قلعتم رورجتو راج : مكيلع . ةحتفلا
 لصتم ريمض ءايلاو . ءايلا لبق ام ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لعاف : يبضغ

 ال ةرمضملا «نأ» ةلص «يبضغ مكيلع لحي ةلمجو . ةفاضالاب رج لحم يف

 نم عزتنم ردصم ىلع فوطعم ردصم ليوأتب : ادهعب امو «نأاو . اه لحم
 . قباسلا مالكلا

 مزاج طرش مسا : نم . ةيفانئتسا وارلا : يبضغ هيلع للحي نمو ©

 طرشلا لعف عياضم لعف : للحي . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 قلعتم رورجمو راج : هيلع . هرخآ نوكس : همزج ةمالعو نمب موزجم

 لح يف ءافلاب نرتقم دقب قوبسم مزاج طرش باوج : ةلمجلا : ىوه دقف ©
 لعف : ىوه . قيقحت فرح : دق . طرشلا باوجل ةطبار : ءافلا . مْنِج :

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام

 طرشلا لعف نم ةلمجلاو . ةيواهلا ىلا طقس دقف : ىنعمب وه : هريدقت اناوج
 «يبضغ هيلع للحي» ةلمجو «نم» أدتبملا ربخ عفر لحم يف  هئازج  هباؤجو
 . امل لحم ال لوصوملا ةلص

 اسس رت 0 2 1 1
 *©© ىلكتحأوذ الصمون بانل دافشؤإو
 لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : َّنِإ . ةيفانئتسا : واولا : راقخل لإ 6

 ديكوتلا مال : ماللا : رافغل . « َّنِإ ١ مسا بصن لحم يف لصتم ريمض ءايلاو
 . نارفغلا ريثك ىنعمب ةمضلاب عوفرم «نإ» ربخ : رافغ  ةقلحنملا

 نوكسلا ىلع يتبم لوصوم مسا : نم . رافغب قلعتم رورجمو راج : باق نمل ©
 رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : بات . ماللاب رج لحم يف
 نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص «بات» ةيلعفلا ةلمجلاو . وه هريدقت ًاناوج هيف

 . بارعالا

 3 ورك



 «بات» ىلع فطعلا يواوب »ب ناتقوطعم : : ًاحلاص لمعو نمآو ©
 :لمغو : ىنعمب . ةحتفلاب يوصنم هب لوعفم احلاص اهبارعإ نابرعتو
 . .هلحم ةاحئاص» ةفصلا تلحو ؛ًالمع» لوعفملا فرصوملا فذحف ًاحلاص ًالمع

 برعتو «بات» ىلع ةفوطعم ىدتها . افطع فرح :مث: ىدتمها مث ©

 . لقثلا اهروهظ نم هنم فلألا لع ةردقملا ةحتفلا لمفلا ءانب ةمالعي .امارعإ

 .' تاكرحلا هيلع رْهظت ال روصقملا نأل

 ُ 8 نسوية نا م8
 راكنإلاو موللا ىنعمب ماهفتسا مسا : ام . ةيفانئتسا : واولا : كلجعأ امو ©

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : كلجعأ . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 ينبم بطاخملا ريمض فاكلاو . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسبم ريمض لعافلاو
 ,عفر "لحم يف «كلجعأ» ةيلعفلا ةلمجلاو ٠ هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع

 لوقم هب لوعفم بصن لحم يف «كلجعأ ام» ةيمسالا ,ةلمجلاو «ام» ربخ
 نوطلا يف هيلع مدق ال ىسومل ىلاعت هللا لاق : ىنعمب زدنقم لعفل - لوقلا
 . .مهيلع نمأت نأ لبق تلبقأو كفلخ مهتكرتف كمرق نع كلجعأ ام : هولي

 رج لحم يفب لصتم ريمض فاكلاو رورجيو راج : ىسوم اي كموق نع ©
 مضلا ىلع ينبم درفم ملع ىدانم : ىسوم . ءادن فرح : اي . ةفاضالاب

 قلعتم «كموق نعارورجملاو راجلاو بصن لحم يف رذعتلل فلألا ىلع ردقملا

 ش ٍْ . لجعأب

 © ْنضْياترَدَلِ يقم 2 هلق 5
 اوم هي قال ف لتس ريش لقال شا لع ينم يتم لعن لاق ©

 . هب'لوعفم بصن لحم يف ؛ اهدعب ةلمحلاو . بي اي ىسوم لاق :يأ

 :: ءالوأ ٠ أدتبم عفر لحم يف نيبئاغلا ريمض : مه: يزثأ ىلع ءالؤأ مه ©

 تر



 زوميو «مه» أدتبملل - تعن - ةفص عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا

 ءايلاو ًادتبملا ربخب قلعتم رورجبو راج : يرثأ ىلع . هنم ًالدب نوكي نأ
 .ةريصق ةفاسم الإ مهنع دعبأ مل : ىنعمب ةفاضالاب رج لحم يف ملكتملا ريمض

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تلجع . ةيفانئثتسا واولا : كيلا تلجعو ©

 ىنعمب لعاف عفر لحم يف ملكتملا ريمض ءاتلاو كرحش لا عفرلا ريمضب هلاصتال
 . تلجعب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : كيلا . «تلجعتا

 بوصنم وهو : بر اي : لصألاو . فوذحم ءادن فرحب ىدانم مسا: بر ©

 اهلبق ام رسكب ءافتكا ةفوذحملا ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقم ةحتفب ميظعتلل
 يف ملكتملا ريمض ةفوذحملا ءايلاو ةبسانملا ةكرح  ةحتفلا  اهروهظ نم عنم

 عراضم لعف : ىضرت . رج فرح يهو . ليلعتلا مال : ماللا : ىضرتل ©

 فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم نأب بوصنم )|
 ةلص «ىضرت» ةلمجو تنأ : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل
 رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو «ْنأ»و . اهل لحم ال ةرمضملا «نأ»

 وأ . ينع ىضرت يكل : ىنعمب تلجعب قلعتم رورجملاو راجلاو ليلعتلا مالب

 ا ا 1 أ و م و
 2*4 قرماتلا دو ك دعب موقق دمنا مه

 وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق ©

 ريمض «اناو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا . ةدئاز ءافلا : اًناف ©

 . «نا» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم
 .قيقحت فرح : دق «ْنإ) ربخ عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : كموق انتف دق ©

 يف لصتم ريمض ةاناو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام'لعف : نتف

 بطاخملا ريمض فاكلاو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :كموق .. لعاف عفر لحم
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 ةدابعي كموق انريتحاو انيلتبا : ىنعمب ٠. ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم

 ٍ ليصل

 ١ : . هيلا فاضم

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لضأ . ةفطاع راولا : يرماسلا مهلضأو ©

 : ليقو ةرماسلا ةليبق ىلا بوسنم مهنم لجر «يرماسلا»و ةمضلاب عوفرم
 . مهنيد ضعب يف مهنوفلاخي درهيلا نم موق : ةرماسلا

 1 أركي ا هيل 1“
 1 0 يرتد را 1 32 12

 مسح دعو
 4 دوت كوت 0

 ىلع ينبم ضام لعف : داع يأ عجر . ةيفانئتسا : ءافلا : ىسوم عجرف ©
 : رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لعافب : ىسوم.. حتفلا

 لح يف لصتم ريمض ءاهلاو عجرب قلعتم رورجبو راج : نايضغ هموق ىلإ ©

 ,نم عونمم هنأل نوني ملو ١ ةحتفلاب بوصنم لاح : نابضغ . ةفاضالاب رج

 . ىبضغ : : هثنؤم نألو - نالعف نزو ىلع - نيونتلا - فرصلا

 ' . ًاديدش ًابضغ ًابضاغ وأ ًانيزح : ىنعمب . ةحفتلاب ةبوضنم ةيناث لاح : ًافسأ ©

 ! . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق ©

 . هب لوعفم بصن لحم يف : هدعب ةلمجلاو

 :ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم فاضم ىدانم : موق . ءادن ةادأ : اي: موق ان©

 يأ اهروهظ نم عنم اهلبق ام رسكب ءافتكا ةفوذحملا ملكتملا ءاي لبق ام

 ' .ةفاضالاب رج لحم يف ملكتملا ريمض ةفوذحملا ءايلاو ةبسانملا ةكرح «ةحتفلا
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 يفن فرح : مل . ماهفتسا ظفلب ريرقت ةزمه ةزمملا : مكير مكدعي ملأ ©

 نوكس : همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : مكدعي . بلقو مزجو

 ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم نيبطاخملا ريمض فاكلاو هرخخآ
 ريمض فاكلا . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : مكبر . روكذلا عمج ةمالع

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو هيلا فاضم رج لحم يف نيبطاخملا

 ةفص : ًانسح . ةحتفلاب بوصنم  ردصم  قلطم لوعفم : ًانسح ًادعو ©

 مكئاطعاب مكبر مكدعي ملأ : ىنعمب ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم ًادعول -تعن- 3
 ملأ : ١ىنعمب (مكدعيلا لوعفم «نسحلا دعولا» نوكي نأ زوجيو . ةاروتلا

 . هناحيس هتعاطا ةلاح يف ةنجلا مكبر مكدعي

 لعف : لاط . ماهفتسا ظفلب خيبوت ةزمه ةزمملا : دهعلا مكيلع لاطفا ©

 عمج ةمالع ميملاو لاطب قلعتم رورجيو راج : مكيلع . حتفلا ىلع ينئبم ضام |
 ةدم يأ . نامزلا : ىنعمب . ةمضلاب عوفرم لعاف : دهعلا . زوكذلا

 - قيقحت - فاضملا لعافلا فذحب دهعلا قيقحت ريدقتب وأ . مكل يتقرافم

 . هلحم هيلإ فاضملا لالحاو

 ةقوبسم اهنأل  ةلصنملا - ىمستو . فطع فرح : مأ : نأ مقدرأ مأ ©
 عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم يضام لعف : متدرأ . ماهفتساب

 عمج ةمالع ميملاو . لعاف عفر لحم يف نيبطاخملا ريمض ءاتلا . كرحشم ا

 «نأ» ةلص «نأ» دعب ةيلعفلا ةلمجلاو بصنو يردصم فرح : ْنأ . زوكذلا

 . امل لحم ال

 : مكيلع . ةحتفلا هبصن ةمالعو ْنأب بوصنم عراضم لعف : مكيلع لحي ©

 ميظعتلل رورجمو راج : بر نم . ةمضلاب عرفرم لعاف : مكهر نم بضغ ©

 «نأ»و تبرعأ (مكاو 1 ةينايب انه (نمالو «بضغ» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم

 . متدرأل هب لوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعي امو

 . « متدرأ ١ بارعإ برعت متفلخأ . ةيببس : ءافلا : يدعوم متفلخأف ©
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 ريم هايل ءايلا لبق ام ىلع ةردكلل ةحتفلاب بوصتم هب لوعسفم ١ يدعوم

 ْ نانا

 ْ ةيزنالاأ كح يف مولا 1
 ْ ثراتلا لأ كإ فقر لا

 ل ا
 ؛ هب لوعفم بصن لح يف اهدعب ةلمجلاو ةقراف فلألاو . لعاف عفر لحم يف
 0 . - لوقلا لوقم -

 .ينبم ضام لعف : فلخا . ال لمعال ةيفان : ام: كدعوم انفلخأ ام ©
 لحب يف نوكسلا ىلع ينبم نيملكتملا ريمض هاناو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع
 ! بطاخملا ريمض فاكلاو ةحتفلاب بوصم هي لوعفم : كذعوم . لعاف عفر
 . كلذ انلعف ام يأ . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم

 لصتم ريمض )(ان»و «كدعوم نم ةفوذحع ةفصب قلعتم زورجمو راج : انكلمي ©

 0001 . انرمأ انكلمب : ىنعمب ةفاضالاب رج لحم يف

 : «اناؤأ : لعفلاب هبشم فرح : . لكل . كازدتسالل ةيفانثسا ؛ واولا : انكلو ©

 ْ . نكل مسا بصن لحم يف نوكسلا. لع ينبم نيملكتما ريمض
 ' ضام لعف : لمح :«نكلا ربخ عفر لحم يف :ةيلعفلا ةلمجلا : ًارازوأ انلمح ©

 ينبم:نيملكتملا ريمض ؛اناو . ائب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم

 ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًارانوأ . لعاف بئان عفر:لحت يف نوكسلا.ىلع
 ش . ًالاومأ انلقن.يأ ًالاحأ المح : ىنعمب

 : موقلا «ارازوأ" نم فوذحم ةفصب قلعتم رورجو راج: موقلا ةئيز نم ©

 . ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم
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 ريمض («اهاو «انفلخأ» بارعا برعت : انفلق . ةفطاع : ءافلا : اهانفذقف ©

 يرماسلا ران يف وأ . رانلا يف اهانيقلأف ىنعمب هب لوعفم بصن لحم يف لصتم
 . ةرفحلا يف اهدقوأ يتلا

 لحم يف حتفلا ىلع ينبم «لثم» ىنعمب مسا فاكلا . ةفطاع : ءافلا : كلذكف ©

 ردقملا ردصمملل - تعن  ةفص وأ  قلطملا لوعفملا - ردصملا نع بئان بصن

 ةراشا مسا ؛اذاو مهئاقل لثم ءاقلا هدي يف ًايلح يقلي هنأ مهارأ : ىنعمب يأ

 فرح فاكلاو دعبلل ماللا . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 . رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : يرماسلا ىقلآ ©

 . ةمضلاب عوفرم لعاف : يرماسلا ش

 « عدو لود لدم نايك عملك
 لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : جرخأ . ةفطاع ءافلا : مهل جرخأف ©

 قلعتم رورجيو راج : مهل . يرماسلا يأ وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض
 . مهل عنصف : ىنعمب ماللاب رج لحم يف نيبءاغلا ريمض «مهاو جرخأب

 ًالجعل - تعن  ةفص : ًادسج . ةحتتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًادسحج ٌالجع ©

 ٍلحلا كلت نم هعنص بهذ نم رمحأ ًالجع ىنعمب ةحتفلاب اهلغم بوصنم
 0 لالضلا ىلع مهلمحف ًالجع ةرفحلا نم مه جرخأف وأ . توص هل ًادنجم

 هل : ىنعمب . ًالجعل ةيناث ةفص بصن لحم يف : ةيمسالا ةلمجلا : راوخ هل ©:

 عوفرم رخؤم أدتبم : راوخ . مدقم ربخب قلعتم رورجيو راج : هل . توص

 . ةمضلاب

 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق . ةفطاع : ءافلا : اولاقف ©

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحن يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا

 . - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لح يف : ةيمسالا ةلمجلا : مكهلإ اذه ©
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 انها ربخ : لإ ل ا ف وكسلا ىلع ينس ياسا سا : اذه

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج ىلع يف

 ىنوم ! ةمضلاب اهلثم ةعرفرم ؛مكملإ» .ىلع واولاب ةفرظعم : ىسوم هّلإ و ©

 عونمت هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فانضضم

 فلألا ىلع ةكرحلا ترذقو . ةيملعلاو ةمجسعلا ىلع  نيونتلا - فرصلا نم
 ا ْ . رذعتلل

 .ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىسن . ةيفانثتسا : ءافلا : يسئف ©

 يسنف : ىنعمب يرماسلا وأ « ىسوم ىلع دوعي . وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم
 يأ : يرماسلا يسنف وأ . روطلا دنع هبلطي بهذو انهه هبلطي نأ ىسوم

 ش . هتفرعمل لوعفملا فذحو . رهاظلا نايبالا ْنم هيلع ناك ام كرت

 © 121 نيكو و ندور
 .. - ةينيزت  ةدئاز : افلا . ماهغتسا ظفاب ريرقت فلأ : فلألا : نوري الفأ ©

 واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوري . اهل لمع ال ةيفان : ال

 ْ: ْ . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 .لعفلاو نظب ةقوبسم اهنأل ةليقشلا نم ةففخملا «نأ» : ااهلصأ : عجري الأ ©

 !لعفلاب هبشم فرح يهو يفن فرحب اهنع لوصفم اهربخو عوفرم اهدعب
 ؛اهل لمع ال ةيفان 2الاو لجعلا اذه ْنأ يأ هنأ : هريدقت نأبش ريمض اهمساو

 :دنع َّنأ يف نينونلا ىدحلا نمو ةصقلاو نأشلا فرح نم ضرع يهو

 ,هيف رتتسم 'ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :'عجري .اهفيفخت
 :ةففخملا «نأ» ربخ عفر لحم يف «عجري الا ةياعفلا ةلمجلاو وه هريدقت ًازاوج

 نأل «نوري# يلوعفم دسم دس ردصم ليوأت يف اهدعب انمو ةفغخملا «ْنأ»و

 ًايرطب سيلو نيلوعشم ىلا ىدسعتي ملعلاو نظلا ىنعمب أنه «ىربا لعفلا

 . ادري ال (عجري ال) ىنعمو

 دا ة*



 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو عجريب قلعتم رورجمو راج : ًالوق مهبلإ ©

 .اهبارعإ برعتو «ًالوق مهيلا عجري ال» ىلع واولاب ةفوطعم : ًاريض كلمي الو ©
 ىلع ةفوطعم : ًاعفن . يفنلا ديكأتل ةدئاز : ال . ةفطاع : وارلا : ًاعفذ الو ©

 . اهلثم ةيوصنم ًارغ»

- 

 سا ل
 مذ 07 رع .٠ 0 ص ص 0-4 5 0

 مكبر نإَود سقاس روق يربك نوران لَوَدَلَو 4٠

 © يرانا ملا
 : دق . ديكوتلاو ءادتبالل : ماللا . ةيفانغتسا : واولا : مهل لاق دقلو ©

 . رج فرح ماللا : مهل . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق . قيقحت فرح

 بصن لحم يف هدعب ةلمجم او . ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهدو

 . - لوقلا لوقم - هب لوعفم

 فرصلا نم عونمم هنأل نوني لو ةمضلاب عوفرم لعاف : لبق نم نور ©

 لع ينبم مسا : لبق . رج فرح : نم . ةيملعلاو ةمجعلل  نينوتلا

 مهل لوقي نأ لبق نم يأ . نمب رج لحم يف ةفاضالا نع هعاطقنال مضلا

 . لاق ام ىرماسلا

 ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم فاضم ىدانم : موق . ءادن ةادأ : اي: موق اي ©

 ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ةفوذحملا ملكتملا ءاي لبق ام

 رج لحم يف ملكتملا رريمض اهلبق ام ىلع ةرسكلاب ءافتكا فوذحملا ءايلاو

 . ةفاضالاب

 صضام لعف : متيلتبا يأ : متنتف . ةفوفكم« ةفاك : انإ: هي متنتف امنإ ©

 رورجمو راج : هب . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف بئان عفر لحم يف لصتم

 . لجعلاب

 اة



 | هبشم ديكوتو بصن فرح :ّن . ةفطاع واولا : نمحرلا مكبر نإو ©

 عقلا سلا ةسايسرو ميطمعلل بوصتم هذا منا ؛ . لجفلاب

 اع ميو شالا رج لع يضل لع يبس نيطاخلا بصف فكل

 ' .هريغ ال نمحرلا وه يأ . ةمضلاب عوفرم !نإ» ربخ : نئحرلا . روكذلا عمج
 | ٌنأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : ينوعبتا . ةيفانئتسا ءافلا : ينوعيتاف ©

 ' : نونلا ٠ لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم
 .. . ..هب لوعفم بصن لحم يف ملكتملا ريمض ءايلاو ال لح ال ةياقولا نون
 بازعإ برت اوعيطأ «ينوعبتا# ىلع واولاب ةفوطعم :: يرمأ اوعيطأو ©

 نم غنم ءايلا لبق ام ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم هب لوعففم يرمأ ةاوعبتا»
 : فاضم رج لحم يف ملكتملا ريمض ءايلاو ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ
 ْ . هيلا

 2 آم 2

 ٠  11ىف از عيكعت تكل © :

 يل كلو لاف فاعف 1

 يرجو هيف رخص يي الو معقل بص مالمو نب بين

 نحن . 0
 . عراضملا لعفلا ربخ : نيفكاع . نيفكاعب قلعتم رورجمو زاج : نيفكاع هيلع ©

 ٠ درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم صقانلا

 : . نيميقم هتدابع ْللع لازن نل : ىنعمب

 ١ لعف : :عجري «نأ ىلا» ىنعمب رجو ةياغ فرح : انيلا عجربي ىتح ©

 ١ .عجريب قلعتم رورجمو راج : ائيلا ٠ ىتح دعب ةرمضم نأِب بوصنم عراضم

 ؛ انيلا عجزي» ةلجو . رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلاب عرفرم لعاف : ىسوم ©
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 امو ةرمضملا «نأاو بارعالا نم امل لحم ال ةرمضملا «نأ» ةلص «(ىسوم

 . نيفكاعب قلعتم رورجملاو راجلاو ىتحب رج لحم يف ردصم ليوأتب :أاهدعب

 . انيلا ىسوم عوجر ىتح نيفكاع هيلع حربن نل : ريدقتلا

 4+ ارضهم ذَلَكَماَم ثوُراَمْيَلَو 7

 ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : نوره اي لاق ©
 ىلع ينبم ملع ىدانم : نوره . ءادن ةادأ : اي . ىسوم يأ . وه هريدقت

 . ةيملعلاو ةمجعلل 'فرصلا نم عونمم مسالاو . بصن لح يف مضلا

 عنم . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : ام: كعثم ام ©

 . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف
 ةلمجلاو هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم بطاخملا ريمض فاكلا
 . هامل أدتبملا ريخ عفر لحم يف «كعنم» ةيلعفلا

 بصل ىلع يف نوكسلا ىلع ينبم «نيحا ىنممب نيزلل فرظ : ذا : مهتبأر نإ ©
 ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف تيأر . كعنمب قلعتم

 مهدو . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريم ءانلاو بطاخلا

 لحم يف «مهتيأر» ةيلعفلا ةلمجلاو . هب لوعفم بصن لح يف نييئاغلا ريمض
 . ةفاضالاب رج :

 ىلع ينبم ضام لعف اولض . لاح بصن لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : اولض ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا

 . اولض مهتيأر دقو : ىنعمب ةقراف فلألاو

 ١ ىراديَصأ سيكا ©
 ةديزم «الاو بصنو ةيردصم فرح : نأ : اهلصأ : الأ: نّعبتت الا ©

 ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو ْنأب بوصنم عراضم لعف :نعبتت»

 3ك | فراش



 ةرشكلاو : امل لحم ال ةياقولا نون : نونلا . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم
 : لحم يف ملكتملا ريمض يهو طخلا يفو ًاراصتمخا ةفوذحملا .ملكتملا ءاي ىلع هلاد

 ' بارعإلا نم اهل لحم ال ةيردصملا «نأ» ةلص «نعبتت» ةلمجو هب لوعفم بصن
 . عملا. قلق رج فرحي رج لغ يف ردصس ليوا" مخصب انو هانا

 ٠ يصاعملاو رفكلا نع رجزلا ةدشو هلل بضخلا يف ينعبست نأ نم كعنم ام

 " ةدئاز : ءاغل . ماهفتسا ظفلب خيبوت فلأ : فلا : يرمأ تيصعفأ »
 . ميلا لع ينم رخام لمف وهو «تالاخخا ئلعمب : تيحع - هينييزت -

 . لاو . كرحتللا عرلا ريمضب افاصتإل ءاي ةقنأل فلأا ىلع رئسمتل ردلا

 : لخملا لاغتشا ل اة بوصنم

 . هيلإ فاضم رج لحم يف ملكتملا ريمض ءايلاو ةبسانملا ةكرحب

 ماض كي ملك ١ د أ 7 ا

 9 ا 0 3

 وه هريدقت وج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا لع ينبم ام لعف : لاق ©
 ْ ' . نوره لاق يأ

 : :مأ . ةحتفلاب بوصنم فاضم ىدانم : نب . ءادنؤةادأ : اي: مَ نيابي ©

 : ى .اناوج ةفوذحملا ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةرسكلاب,رورجم هيلإ فاضم
 ملكتملا ءاي ىلإ فاضملا نوكي نأ ىدانملا نم عونلا اذنه يف زوجي : ليقو

 ليلق ةلاحلا هذه يف ءايلا توبث نآل اهرسك وأ  مِيملا  هرخآ حتف ةفوذحملا

 ٠ لاقو . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءايلاو . فيفختلل اهفذحو

 رسكلابو: ءرشع ةسمخ بكرملا ددعلاب ًاهيبشت حتفلاب مأ نبا تئرق : يرشختزلا
 . ملكتملا ءاي يأ . ةفاضالا ءاي حرطب
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 الب مززجم عراضم لعف : دجأت . ةمزاج ةيهان : ال : يتيحلب ذخأت ال ©

 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو هرخآ نوكس : همزج ةمالعو

 رج لحم يف ملكتملا ريمض ءايلاو ذخأيب قلعتم رورجمو راج : يتيحلب
 . زاجحلا لهأ ةغل ماللا حتفو . ةفاضالاب

 ىلع ةفوطعم : يمأرب . يهنلا ديكأتل ةدئاز : ال . ةفطاع واولا : ىسأرم الو ©

 تيصعفأ : ىسوم لوق وهو . فذح ةيآلا يفو . اهبارعإ برعتو «يتيحلبلا
 لعفت ال ىنعمب يتيحلب ذخأت ال نوره لاقف هسأرو هتيحل نم هبذج . يرمأ

 . نورحل ةبقاعم كلذ لعفي مل ىسوم نا ليقو . اذه يب

 ملكتملا ريمض ءايلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا: تيشخ ينإ ©

 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تيشح . «نا» مسا بصن لحم يف

 لعاف عفر لح يف مضلا ىلع ينبم ملكتملا ريمض ءاتلاو كرحش ا عفرلا ريمضب
 تبضغ نأ تفخ ينا : ىنعمب «نا» ربخ عفر لحم يف «تيشح» ةلمجو

 ًاظفل ًارورجم سا «يتبحلا و ةدئاز «يتيحلب» يف ءابلا نوكت نأ زوجيو .مهيلع
 . ذخأتب الحم ًابوصنم

 نأب بوصنم عراضم لعف : لوقت . بصنو ةيردصم فرح : نأ: لوقت ْنأ ©
 ةلمجو . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو
 : اهدعب امو «نألو . بارعالا نم اه لح ال ةيردصملا «نأ» ةلص «لوقت»

 . تيشخل هب لوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأتب

 لوقم - هب لوعفم بصن لح ين : ةلمجلا : ليئارسا ينب نيب تقرف ©
 كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تقرف - لوقلا
 فرظ : نيب . لعاف عفر لح يف حتفلا ىلع ينبم بطاخملا ريمض ءاتلاو

 هيلإ فاضم : ينب . تقرفب قلعتم ةحتفلاب ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم
 تفذحو ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنأل ءايلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم

 ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ليئارسا . فاضم وهو ةفاضالل هنو
 ةمجعلل  نيونتلا - فرصلا نم عونمم هّنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا هرج
 : . ثينأتلاو
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 | ::هيقرتا ١ بلقو مزجو يفن فرح : مل. ةفطاع واولا : يلوق بقرت ملو ©
 | لعافلاو هرخآ نوكس همزج ةمالعو ملب موزجم عياضنم لعف : ظفحت يأ

 هب لوعفم («يلوقاو بطاخملا ريمض يأ - تنأ هريدقت ًايوجو هيف رتتسم ريمض

 لخملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ءايلا لبق ام ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم

 . .ةفاضالاب رج لحم يف ملكتملا :ريمض ءايلاو ةبسانملا ةكرحب

 قري و 04
 ١ وه هريدقت ًاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ٍضام لعف : لاق ©

 لخم يف نوسكلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : ام . ةدئاز : ءافلا : كيطخ امف ©
 بطاخلا ريمضأ ناكلاو ةمضلاب عوفرم مام» ربخ : كبطخ ٠ ادتبم 3

 . ؟هتلغف

 ١ لع يف مضلا ىلع ينبم ىدانم : يرماس ٠ ءادن ةادأ : اي: يرماس اي«.
 . بصن

 0 هي

 «لوسرا رش نم هضق تضبقف وب دس 7007 45
 0 تو كير 2ص 59

 ."'وه هزيدقت ًازاوج, هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق
 . هب لوعفم بصن لخ يف : هدعب ةلمجلاو ىرماسلا يأ

 ل ولا لع بم لكلا يمبف ءاشلاو كرا ١
 ا ىلغ ينببم .لوصوم مسا «اماو ترصبب قلعتم رورجتو راج : اهب .تملع
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 . بلقو مزجو يفن فرح : مل . ءابلاب رج لحم يف نوكسلا

 واولا . نونلا فذح همزج ةمالعو ملب موزجم عياضم لعف : هب اورصبي ©

 قلعتم رورجمو راج : هب .ةقراف فلألاو لعاف عفر لح يف لصتم ريمض

 ىنعمب بارعإلا نم ال لحم ال لوصوملا ةلص ؛هب اورصبي ملا ةلمجو اورصبيب

 كءاج يذلا ليربج وهو هوري ملام تيأر وأ . هب اوملعي ملا تملع

 . يحولاب

 : ةضبق . اهارعإ برعتو «ترصب» ىلع ءافلاب ةفرطعم : ةضيق تضيقف «©

 . ةحتفلاب بوصنم ردصملاب ىمس هب لوعفم

 . «ةضبق) نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجتو راج : لوسرلا رثأ نم ©

 يذلا بارتلا نم ًاليلق تذنعأف ىنعمب ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم :لوسرلا ش

 فذحف لوسرلا سرف رفاح رثأ نم ىنعمب وأ ليربج يأ لوسرلا هئطو
 فاضملا بارعاب ابرعم يناثلا هيلإ فاضملا يقبو لوألا هيلا فاضملاو فاضغملا

 . هيلإ

 لصتم ريمض ؛اهذو اهبارعإ برعتو «تضبق» ىلع ءافلاب ةفوطعم : اهقذينف ©

 . لح ا وأ بهذلا ىلع اهتيقلاف ىنعمب هب لوعفم بصن لحن يف ْ

 يف حتفلا ىلع ينبم «لثم» ىنعمب مسا : فاكلا . ةيفانتسا : واولا : كلذكو ©

 لثمو : ريدقتب فوذحم قلطم لوعفمل ةفص وأ ردصملا نع بئان بصن لحم
 . كلذ لثم ًاليوست يسفن يل تلوسو يأ . يسفن يف تلوس ليوستلا كلذ

 يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا «اذاو . باطخ فرح فاكلاو دعبلل ماللا

 . توصف ةايحلا هيف ترس الجع هانعنص !لف : ىنعمب . ةفاضالاب رج لحم

 . يسفن يل تنيزو تنوهو تلهس كلذ لثمو وأ

 حتفلا ىلع ينبم ٍضام لعف : تلوس . اهانعم حرش : يسفن يل تلوس ©

 . تلوسب قلعتم رورجمو راج : يل. . امل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو

 لاغتشا اهروهظ نم عنم ءايلا لبق ام ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لعاف : سفن

 .هيلإ فاضم رج لحم يف ملكتملا ريمض ءايلاو . ةبسانملا ةكرحب لحملا

 كك يا



 هر 1 رز 120010100111111 22 د 39 2

 لع يوم لل ساس لول ناو اف كا داق مداتَلاَك 4

 ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : بهذاف لاق ©

 : نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : بهذا . ةدئاز : ءافلا : بهذاف . وه هريدقت

 | بصن لت يف : ةيلعفلا ةلمجلاو تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 : . هب لوعفم

 ' هبشم ديكوتو بصن فرح : نا . ةيفانثتتسا : ءافلا : ةايحلا يف كل ْنإف ©
 : راج : ةايتلا يف ٠ مدقم نا ربخ بصن لحم يف رورجمو راج : كل . لعفلاب

 .' ةايحلا يف كتبوقع ساسم ال كلوق َناف : ىنعمب ٌناأربخب قلعتم رورجمو

 ' ْنأب بوصنم عراضم لعف : لوقت . بصنو هيردصم فرح : نأ : لوقت ْنأ »
 ' ةلمجو . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو
 : يف ردصم ليوأتب اهدعب امو «نأاو اه لحم ال ةيردضملا «نأ» ةلص «لوقت»

 . رخؤملا 4نإ» مسا بصن لح

 ' ىمحلا هذخخأت هتسمل نم لك نأ : . ىنعملاو ينسمتال : نئنعسص يأ عقلا ىلع
 كنم برق املك ينسمت ال يأ ؛«ساسم ال» لوق نع رتفتبالف هعم كذعأتو

 .دحأ

 ؛ مسا : ًادعوم . تيرعأ : كل نإ . ةفطاع وارلا : نل ًادعوم كل َنِإو ©
 1 ٠ لابقتساو بصنو ينفث فرح : نأ . ةحتفلاب بوصنم رخؤم هذا

 1 و ها . تنأ هريدقت ابوجو هيف رتتبسم ريمسغ لعافلا بئانو

 كك



 موي يأ . هللا هفلخي نل : ىنعملا هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم

 . ًادعومل ةفص بصن لحم يف ؛هفلخت نل» ةلمجو كتبقاعم ىلوتيف ةمايقلا

 ىلإ . «بهذا» بارعا برعت : رظنأ . ةفطاع واولا : كهلا ىلإ رظفاو ©

 . ةفاضالاب

 يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا : ًافكاع هيلع تلظ يذلا ©
 نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : تلظ . هلإلل - تعن  ةفص رج لحم ْ

 لحم يف حتفلا ىلع ينبم بطاخملا ريمض ءاتلاو كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصنال

 «لظ» ربخ : ًافكاع . لظ ربخب قلعتم رورجيو راج : هيلع «لظ» مسا عفر
 ىلا اهتكرح تلقنو ىلوألا ماللا تفذحف تللظ : هلصأو . ةحتفلاب بوصنم

 . تمد يأ هتدابع ىلع تبظاو يذلا : ىنعمب ءاظلا

 حتفلا لع ينبم عراضم لعف : هنقرحن . ديكوتلا مال ماللا : هتقرحتل ©

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو اهل لحم ال نونلاو ةليقفلا ديكوتلا نوني هلاصتال ْ

 . هب لوعفم بصن لحم يف بئاغلا ريمض ءاهلاو . نحن هريدقت ًابوجو

 برمتو ةقرحتا لع ةقولصم : تسل . فلع : تو هتقستفا مث

 لوعفم : ًافسن . رحبلا يف يي 0 فسئنب قلعتم رورجمو راج : ًافسن ميلا ف

 . ةحتفلاب بوصنم  ردصم  قلطم
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 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم : هلِإ . ةفوفكمو ةفاك : نإ: مكهلإ امّنِإ ©

 ةمالع ميملاو . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم نيبطاخملا ريمض فاكلا
 . روكذلا عمج

 . هللا وه : هريدقت فوذحم أدتبم ربخ نوكي نأ زوجيو «مكهلإ» أدتبملا ربخ : هللا ©

 ١4س



 . لوألا ربخ عفر لحم يف هللا ره» ةيمسالا ةلمجلاو

 ( ظفلل - تعن - ةفص عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسأ؛ يذلا ©
 : ظفل نم ًالدب وأ لوألا أدتبملل ًايئاث ًارمخ نوكي نأ زوجيو (هللا» ةلالجلا
 : . . (هللا» ةلالجلا

 لف : عسو . ةنماثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : لك غسو وه الإ هلإ ال ©

 ١ ةلمجلاو ::وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتنفلا ىلع ينبم ضام
 | ال .ةيضارتغأ هوم آلا هلإ الد ةلجو . اهل. لحم ال لوصوملا ةلص «عسو» ةيلعفلا
 . ةحتفلاب بوصنم لوأ هب لوعفم : لك . .بارعولا نم احل لحم

 . ةمسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجت هيلإ فاضم : ميش : : ًاملع ءيش ©

 | يف وهو زيمتلا «ايلع» لح لصأو ةمحشتنفلاب بوصنم ٍناث هب لوعفم : لع

 . 9 فم العاق ناك ام لشن هر ةيلوعفلا لح ادم اههيصتق نيلوعشم
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 هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم «لثم» ىنعمب مسا : فاكلا : كلذك ©

 ' انطصتقا ام وحنو صاصتقالا كلذ لثم : ريدقتب هدعب ام هرسفي رمضم لعفل
 | ىلع ينيم ةراسئا مسا ةلذاو ٠ كيلع صقن نوصرفو ينم ةصش مكاع

 ' ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : كيلع صقن ©
 ' .دمحم اي كل يورن ىنعمب صقنب قلعتم رورجمو راج : كيلع .نحن هريدقت

 ش . لوصوملا ةلص اهدعب ةيلعفلا ةلمجلاو ةفاضالاب رج لح يف نوكسلا

 .١ لغافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : قبس . قيقحت فرح : دق : قيس دق
 : نأ زوجيو ممألا نم قبس نم : ىنعمب زه هريدقت ًااونج هيف رتتسم ريمض

 تك نا



 «نم» ةلالدل صقن لوعفم فذحو . ةيضيعبتب «ءابنأ نم يف «نما» نوكت

 : هيلع

 : كانحنم يأ : ينآ . قيقحت فرح : دق . ةيفانتسا : واولا : كاثدتآ دقو © :

 لع ينم متم يعض ناو :انب هلاصتال ذيكسلا لع يبس ياس لعد
 لحم يف حتفلا ىلع ينبم بطاخملا ريمض فاكلاو . لعاف عفر لحم يف نوكسلا

 . هب لوعفم بصن

 ىلع ينبم . نكمتم ريغ فرظ : ندل . رج فرح : نم : ًاوكذ اندل نم ©

 لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ؛اناو . فاضم وهو «دنعاهلزنمب نوكسلا

 ةحتفلاب بوصنم ناث هب لوعفم : ًاركذ . اندنع نم يأ . ةفاضالاب رج

 يف «اندل نماو ميركلا نآرقلا وهو صيصاقألا هذه ىلع ًالمتشم ًاباتك ىنعمب

 . «اركذ» نم لاح بصن لحم

 ٠١ ولسمو سرك اقيمْقوذ  ©
 عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم مناج طرش مسا : نم : هفع ضرعأ نم ©

 نمب مزج لحم يف حتفلا ىلع ينبم طرشلا لعف ضام لعف : ضرعأ . أدثبم
 قلعتم رورجمو راج : هنع . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص «هنع ضرعأ» ةلمجو . باتكلا نع يأ ضرعأب
 عفر لحم يف  هئازج  هباوجو طرشلا لعف نم ةيطرشلا ةلمجلاو . بارعالا
 . هتلزنأ يذلا باتكلا نع دص نم ىنعمب «نم» أدتبملا ري

 «نإ9 نم هلوؤملا ةلمجلاو طرشلا باوج يف ةعقاو : ءافلا : موي لمحبي هنإف ©

 نا . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج اهربخو اهمسا عم

 مسا بصن لح يف بئاغلا ريمض ءاهلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح
 ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : لمحي . «نإ»
 (نإ) ربخ عفر لحم يف : اهدعب امو «لمحيا ةيلعفلا ةلمجلاو . وه هريدقت

 . ةحتفلاب بوصنم هيف لوعفم  نامز فرظ :موي
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 : : ًارزو ٠ ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ًارزو ةمايقلا ©

 ْ . (يظع امثإ وأ ًالمح : يأ . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم

 8-0 500 هوس م حمر طح ل #

 8 الج هما مو مط ةسو ديف ريَخ ١ ٠١
 ' ريمضلا ديحوت ءاجو ١ ىنعملا ىلع عمجلا ظفلب ءاج «نم» نم لاح : نيدلاخ ©

 ٠ هلأل ءايلآ هبصن ةمالعو بوصنم وهو . ظفللا ىلع هدنعب امو «ضرعأ» يف

 اا . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج

 ا يأ رزولا لامتحا يف وأ رزولا كلذ يف يأ نيدلاخب قلعنتم رورجمو راج : هيف ©

 . ارزولا كلذ لقث تحت

 ا ءاشنال حتفلا ىلع ينبم ضام.لعف : ءاس . ةيفائئتسا: واولا : مهل ءاسو ©

 هرسفي وه هريدقت ًازاوج رتتسم مهبم ريمض هلعافو «سنب» مكح يف هنأل مذلا

 هيلع ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف رزولا ةلالدل فوذحم مذلاب صوصخملاو «ًةلحا

 ّْ «مهاو رج .فرح يهو  ةينايب - ماللا : مهل ٠ مهرزو ًالمح ءاس : ريدقتب

 . ءاسب قلعتم رورجملاو راجلاو . ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض

 زييمت ؛ ًالمح . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : المح ةمايقلا موي ©

 تؤ ذم 6 و ص٠ وف هر

 9 11 خيو نم فو رطل نو ٠١5

 : خفتي ٠ . ةقياسلا ةعيركا آلا يف !ةمايشا يا نم كد 1 يب: : خفني موي«

 ٍليفارسا خفني : ىنعمب . لعاف بت بئان عفر لحم يف رورو راج: روصلا ْيف©

 | ًاهيبشت ةمياقلا موي لولحب ناذيإلا نع ةيانك ةرابعلاو نرقلا - قوبلا يف

 . رشحلا ىلا 0 ٍماعدتسا قوبلاب ءادنلل

 | عوفرم عراضم لعف : رشحن . ةيفانئئتسا : : نيمرجملا رشحتو ©
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 ظفلب هناحبس هللا يأ نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب
 هنأل ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : نيمرجملا . ميظعتلاو ميخفتلا
 . درفملا مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج

 وهو ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ : ًاقرز ذئموي ©

 ءاقتلا نم ًاصلخت رسكلاب كرح يذلا نوكسلا ىلع ينبم مسا ؛ ذا . فاضم

 ةملك تنون دقو . ةفاضالاب رج لحم يف نيونتلا نوكسو هنوكس : نينكاسلا

 بوصنم لاح : ًاقرز . فورحلا ىلا فاضت ال ءاسألا نإ ثيح اهتيزمل ذإ»

 موي" نم لدب : ذئمويو . نويعلا قرز هوجولا دوس : ىنعمب ةحتفلاب
 . (خفني

 ٠ ارفع ةهنلنإ يي © ٠ ا | دهر ترس مابك 22
 لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثي عوفرم عراضم لعف : نوقفاختي ©

 :ىنعمب «نيمرجملا» نم ةيناث لاح بصن لح يف ةيلعفلا ةلمجلاو . لعاف عفر
 . تفاخ توصب ًاضعب مهضعب ملكي وأ مهيوص نيضفاخخ نوسماهتي

 هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم نوتفاختيب قلعتم ناكم فرظ : ّْنِإ مهثيب ©
 : نا . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و فاضم وهو ةحتفلا

 . «ام» ىنعمب هل لحم ال يفن فرح

 : ىنعمب - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف ةلمجلا : ًارشع آلإ متثيل ©
 لعف «متثبلاو . ال لمع ال رصح ةادأ : آلا . ًارشع الإ متثيل ام : نيلئاق

 ريمض ءاتلاو كرحنللا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام

 ىنعمب روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم نيبطاخملا

 ةمالعو متثبلب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ : ًارشع . متثكم

 . لايل رشع يأ . هيلإ «متثبلا ةيدعتب هب ًالوعفم نوكي نأ زوجيو ةحتفلا هبصن
 .فاضملا نون هيلا فاضملا فذح دنعو

 ل167



 * وكرهت لويد يورك 0 ٠١
 «نذلنا ربخ : ملعأ . أدتبم عفر لحم يف لصفنم عفر ريمض : ملعأ نحن ©

 | نزوبو - لعفأ - نو ىلع قرضلا نم عونمت هنأل نوني ملو ةمضلاب عوفرم

 ' . لعفلا

 . ىلع ينبم لوصوم مسا ؛ ام . ملعأب قلعتم رورجو راج : نولوقي امب ©
 . . نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف. : نولوقي . ءابلاب رج لحم يف نوكسلا

 ' ةلص («نولوقي' ةيلعفلا ةلمجلاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو

 ' هب لوعفم هنأل ًال بوصنم ريمض دئاعلاو بارعإلا نم ة ال لحم ال لوصوملا

 | «نولوقي":ةلمج نوكتف ةيردصم ءابم» نوكت نأ زوجيو هنولوقي ام ريدقتلاو
 أ . .ءابلاب رج لح يف ردصم ليوأتي اهدنعب امو كاماو .. ال ل ال اهتلص
 0 ١ . مهوقب : ريدقتلا

 ؛ نوكسلا ىلع ينبم نولوقيب قلعتم «نيح» ينعمب تامز فرظ : ذإ : لوقي نإ ©

 ؛ هذإ» نأل «لاق' ىنعمب ةمضلاب عوفرم عراضم لعق : لوقي . بصن لح يف
 ' . يضاملا نمزلا ىلا ريشت

  ةمئغلاب عوفرم لعاف : ًابهذم وأ ًايأ مهدعأ ىنعمب : ةقيرط مهلثمأ ©

 بوصنم زيت : ةقيرط . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو
 . ةفاضالاب رج لح يف «مهلثمأ لوقي» ةيلعفلا ةلمجلاو .ةحتفلاب

 . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : ًاموي الإ متثيل ْنِإ ©

 2-2 م

 اًممْنْقَرَُمينَيْزَعْتِل لبعد ١٠ه
  عراضم لعف : كنولأسي . ع اشير

 يم فاكلأو . لعاف حقو لع يف لستم ير دال نزلا ترش عاوس
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 : ىتعمب نيتكاسلا ءاقتلال ( نعال نون ترسكو كنولأسيب قلعتم رورجمو

 نم نمضم طرش باوجل ةطبار نوكت نأ زوجيو . ةيفانهسا : ءافلا : لقف ©
 ىلع ينبم رمأ لعف : لق . لقف لابجلا نع كولأسي نإو ريدقتب قايسلا

 ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال هوو تفذحو نوكسلا

 . - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : اهدعب ةلمجلاو . تنأ هريدقت

 ىلع يئبم لصتم ريمض ؛اه)و . ةمضلاب عرفرم عراضم لعف : اهفسدي ©

 نم عنم ءايلا لبق ام ىلع ةردقملا ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : افسن يبر ©

 رج لحم يف ملكتملا ريمض ءايلاو . ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ

 . ةحتفلاب بوصنم  ردصم  قلطم لوعفم : ًافسن . ةفاضالاب

 ٠١ اَعصْنَصةَضَدَف 2# #2 أ
 © يأ «اهكرتيف» ىنعمب اهبارعإ برعتو «اهفسني» ىلع ءافلاب ةفوطعم : اهرذيف

 هلوقك ركذ اهل رجي مل نإو ضرألل ريمضلا نوكي نأ زوجيو اهزكارم كرتيف
 . «ةباد نم اهرهظ ىلع كرت ام» ىلاعت

 . ناعيق : اهعمجو ةطسبنم ةلهس ةيوتسم ًاضرأ : ىنعمب : ًافصفص أ ًاعاق © |
 - تعن  ةفص : ًافصفص . هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم لاح : ًاعاق
 . ةحتفلاب هلثم بوصنم «ًاعاقا فوصوملل

 ل نلوم ١

 «اهرذيف» ريمض نم ٍناث لاح بصن لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : اهيف ىرتق ال © .

 ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ىرت . اه لمع ال ةيفان : ال
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 : راج : ايف. . تنأ هريدقت ًابوجو هيف هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا

 , ىرتب قلعتم رورجبو

 ! ةدئاز : ال . ةفطاع واولا . ةحتفلاب بوصنم هب لوخفم : اقمأ الو ًاجوع ©

- 

 :؛ ئنعمب . ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم «ًاجوع» ىلع ةفوطعم ': ًاتمأ . يفنلا ديكأتل
 ' 20١ . ًاريسي ًاءوتن الو

 ...ةمايقلا موي نم ٍلدب يهو ةثاملا دعب ةيناثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : دئموي ©

 تقو ىلا مويلا فاضأ يأ . تفسن ذإ موي ىنعمب يه وأ . لدب دعب لدب يأ

 : . لايجلا فسن

 يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عاضم لعف : يعادلا نوعبتي ©
 : .ئنعمب - ةرهاظلا  ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : يعادلا . لعاف عفر لحم

 ةرخبص ىلع (مئاق ليفارسا وه رشحلا ىلا يعادلا : ليقو . يعادلا نوسبلي موي
 . سدقملا تيب

 ةيفان : ال . يعادلا نم لاح بصن لح يف ةيلعفلا ةلمجلا : هل جوع ال ©

 .فوذحم .اهربخو بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم «ال) مسا : جوع . سنجلل

 هيلا نووتسي لب وعدم هل جوعي ال ىنعمب 4ال» ربخب قلعتم رورجيو راج : هل

 . هعابتا نع لدعي نأ دحأ عيطتسي ال يأ . فارحنا ريغ نم

 لعف : تعشخ . ةيفانثتتسا : واولا : نمحرلل تاوصالا تعشحو ©

 تارعإلا نم امل لحم ال ةنكاسلا ثينثأتلا ءات ءاتلاو حتبفلا ىلع ينبم ضام

 . ةمضلاب .عوفرم لعاف : تاوصالا . نينكاسلا ءاقبتلال رسكلاب تكرحو

 تأده ىنعمب تعشخب قلعتم رورجبو راج : نمحرلا دبع يأ : نمحرلل
 . تتفخو عزفلا ةدش نم تضفخ يأ . .نمحرلا ةباهم نم تاوصألا
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 لعف : عمست . اهل لمع ال ةيفان : ال . ةيفانئتسا : ءافلا : عمست الف ©

 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم

 بوصنم هب لوعفم : ًاسمه . اه لمع ال رصح ةادأ : الأ : ًاسمف الإ ©
 . ًافيفخ ًاتفاخ ًاتوص الإ : ىنعمب . ةحتفلاب

 ٠ سرق 111م طر «
 ال ةيفان : ال . ةئاملا دعب ةيناثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : عفذت ال ذئموي ©

 . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :.عفنت . اهل لمع

 . اه لمع ال رصح ةادأ : ّآلإ . ةمضلاب عوفرم لعاف : نم الإ ةعافشلا ©

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا يهو . عفنتل هب لوعفم : نم
 ريدقتب «ةعافشلا» عوفرملا هنم لدبملا نم ًالدب عفر لحم يف نوكت وأ . بصن
 . نم ةعافش الإ ةعافشلا عفنت ال يأ . فاضملا فذح

 لعف : نذأ . اهل لحم ال لوصوملا ةلص : ةيلعفلا ةلمجلا : نمحرلا هل نذأ ©

 لعاف : نمحرلا .نذأب قلعتم رورجمو راج : هل . حتفلا ىلع ينبم ضام

 . عفاشلل يأ هلجأل نذأ ؛هل نذأ» ىنعمو . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم

 . اهبارعإ برعتو «نمحرلا هل نذأ» ىلع واولاب ةفوطعم : ًالوق هل .ىضرو ©
 ريمض «يضر' لعافو . اهيف هلوق يضرو وأ هلجأل هلوق يضرو : ىنعمب
 : ًالوق . هناحبس هللا يأ نمحرلا ىلع دوعي . وه : هريدقت ًاناوج هيف رتتسم
 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم

 2و و يا ا سس وع ل هر

 © وب طةتاَمَهلءلَموععَل ف اَسكَكي ٠١
 وه هريدقت ًازاوج هيف رثتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ملعي ©

 . هناحبس نمحرلا يأ
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 ١ : هريدقت رمضمب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ' : نيب . هب

 ' هرج" ةمالعو ةفاضالاب رورجت هيلا فاضم : يديأ . فالضم وهو .رقتسا

 ؛ لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهلو . فاضم وهو لقشلل ءايلا ىلع ةردقملا ةرسكلا

 نيب رقتسا» ةيلعفلا ةلمجلاو . سانلا يديأ نيب ام : ىنعمب . هيلا فاضم رج

 كا . ال لحم ال لوصوملا ةلص ؟مهب
 م اهلثم برعتو «مهيديا نيب ام ىلع واولاب ةفؤطعم : يفلح امو ©

 : , ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض

 . لعق : نوطيمي . اه لمعال ةيفان : ل . ةيفانتسسا : رارلا : نوطيحي الو ©

 11. لعاف عقر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا ثوبثب عوفرم عراضم
 ' قلطمم لوعفم : (لغ . هتاذب يأ نوطيحيب قلعتم روزجمو راج: اًملع هب ©

 1 ىتعمب ٠ نوملعي : ئنعمب «نوطيحم» نآل ردصملا ىلع ةحتفلاب بوصنم

 عيمج نم اًيلع.مهملع هتاذب نودجي الو : ىنعمب وأ الع هتاذ نوملعي الو

 ا 1 | . تاهجلا

  11١وكبك ل + 0
 ا يبس 000

 ال ءاتلاو . ةئكاسلا ثينأتلا ءاتب ااصتال ةفوذحملا فلألا ىلع رذعتلل ردقملا

 وجرلا . تعضخو تلذ ىنعمب نينكاسلا ءاقتلال رسككلاب تكرح ال لحم :
 ةمضلاب عوفرم لعاف . 1 ٠

 © يللا تعن  ةفص : مريقلا . تنعب قلعتم رورجتو راج : مويقلا يحلل /
 ةرسكلا رجلا .ةمالعو اضيأ رورجم .. ١ اا

 © نم اهل لحم ال ةيضارتعا : اهدعب ةلمجلاو . ةيضارتعا : واولا : باخ دقو '

 حتفلا ىلع ينبم ٍضام لعف : باخ . قيقحت فرح : دق . بارعإلا .٠ .

 © لاف عقر لش يف نوكسلا ىلع يتيم لوصوم مسا : نم : : اًملظ لمح نم .

 اهم



 لعف : لمح . بارعإلا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص : هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو

 : (لظ . وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا لع ينبم ضام

 ج2 بسر وو يووم ذر اساس سر 1

 ١١١ اضهالو لطفل صْؤْفَوعَوْ حلا معيْنَمَو 88
 نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم . ةيفانئتسا : واولا : لمعي نمو ©

 ةمالعو نمب موزجم طرشلا لعف عراضم لعف : لمعي . ًأدتيم عفر لحم يف

 . وه : هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو هرخا نوكس همزج

 تاييطلا يأ تاحلاصلا لامعألا نم ىنعمب رورجبو راج : تاحلاصلا نم ©

 . ةبيطلا لابعألا نم ًالمع لمعي نمو ريدقتب فوذحملا لمعي لوعفمب قلعتم

 . «لايعألا» رورجملا فوصوملا لحم «تاحلاصلا» ةفصلا تلح دقو

 . لاح بصن لحم يف : اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو . ةيلاح راولا : نمؤم وهو ©

 نم اهل لحم ال ةيضارتعا : اهدعب ةلمجلاو ةيضارتعا واولا نوكت نأ زوجيو ْ
 . أدتبم عفر لحم يف  ةبئاغلا ريمض - لصفنم ريمض : وه . بارعإلا

 اهلعف نم ةيطرشلا ةلمجلاو . ةمضلاب عوفرم اوها أدتبملا ربخ : نمؤم
 . هلسرو هللاب نمؤم وهو : ىنعمب «نم» أدتسملا ربخ عفر لحم يف اهباوجو
 . بارعإلا نم اه لحم ال لوصوملا ةلص «لمعي) ةيلعفلا ةلمجلاو

 ةيبلط ةيلعف ةلمج : اهدعب امو طرشلا باوج يف ةعقاو : ءافلا : فاخي الف ©

 : فاخي . احل لمع ال ةيفان : ال . :طرشلا باوج مزج لح يف ءافلاب ةنرتقم ش

 . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم .لعف

 :ال . ةفطاع واولا : الو . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : اًمضه الو اًملظ ©
 ىلع فوطعم : هقح نم ًاصقن وأ ًاسخب يأ (مضه . يفنلا ديكأتل ةدئاز

 ءازج فاخي ال وهف : ريدقتلاو . ةحتفلا هبصن ةمالعو اهلثم بوصنم ؛(لظ»
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 لخو ؛ءازجا لوعفملا فذح دقو . مضي لو ملظي مل:هنأل مضه الو ملظ

 . «(ضه» كلذكو هلحم ملظ هيلا فاضملا

 ١١ و ديو سوف اف 71 ا .
 هنوُمُهْسرَو ©

 . لازنإلا كلذ لثمو : ريدقتب «صقت كلذك» ىلع واولاب ةفوطعم : كلذكو ©

 ' يف لصتم ريمض هاناو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ٍينبم نضام لعف : هانلزنأ ©
 1 | 6 يخلط بصق لخ يف لصتم عض افا لعاش ع لع

 ا

 ' راج «هانلزنأ» بارعإ برعتو «هاتلزتأ» ىلع اولاب ةفوطعم : هيف انفرضو ©

 ' ىتش هوجو ىلع انرركو ىنعمب انقرصب قلعتم رورجمو ش

 ؛ هبشم فرح : لعل . ركذلاو ةعاطلاو ريخلا اولعفيو يصاعملا اوكرتيل ديعولا

 .. «لعل) مسا بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو «نإ» تاوخأ نم لعفلاب

 لعف' يهو «نوفاخي» ىنعمب ب ؟لعل» ربخ عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : نوقتي ©

 + لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نوئلا توبثب عوفرم عراضم

 عوفرم عراضم لعف : ثدحي . رييختلل فطع.فرحخ : وأ: ثدحي وأ ©

 ٍإ . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب

 رج لحن يف نيبئاغلا ريمض ؛مهاو ثدحييب قلعتم رورجتو راج : ًاركذ مهل ©
 ا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًاضاعتا .يأ : ًاركذ . ماللاب
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 272110111111119 ار
 بكلو سيكي سل كر وقل ويف كيلا ءالكت 5 ١ ١

 - كَ 3

 9 0و

 ينبم . ماظعتسالا ىنعم هيف ضام لعف : ىلاعت . ةيفانئتسا : ءافلا : ىلاعتف ©

 . رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع

 : كلملا . ةمضلاب ميظعتلل عرفرم لعاف : ةلالجلا ظفل : قحلا كلملا هللا ©

 انوكي نأ زوجيو « ةمضلاب ناعوفرم ةلالجلا ظفلل عباتتلا ىلع  ناتعن  ناتفص

 . لدب دعب ًالدب . ةلالجلا ظفل نم نيلدب

 : لجعت . ةمزاج ةيهان : ال . ةيفاتنتسا : واولا : نآرقلاب لجعت الو ©

 . لجعتب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : نارقلاب .٠ تنأ هريدقت ًابوجو

 فرح : نأ . فاضم «لبقاو لجعتب قلعتم رورجمو راج : نأ ليق نم ©
 . بارعإلا نم امل لحم ال اهتلص' : اهدعب ةيلعفلا ةلمح لاو بصنو ةيردصم

 ةمالعو نأب بوصنم لوهجملل ينبم عراضم لعف : هيحو كبلا ىضقي ©

 . ىضقيب قلعتم رورجمو راج : كيلإ .رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن

 ةفاضالاب رج لحم يف بئاغلا ريمض ءاهلاو ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : هيحو

 . هيلا فاضم رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو «نأ»و

 ءاقتلال هواو تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق . ةفطاع واولا : لقو ©

 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رثتسم ريمض لعافلاو نينكاسلا

 ميظعتلل بوصنم وهو براي : لصألاو . فوذحم ءادن فرحب ىدانم : بر«

 ام رسكب ءافتكا ةفوذحملا ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقم ةحتف هيصن ةمالنعو
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 ريم لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم بلط ةغيصي ءاعد لعف : اًمِلع يندز ©
 يف ملكتما ريمض ءايلاو . ةياقولا نون نونلا . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 , يفو ةحتفلاب بوصنم ٍناث هب لوعفم : الع . لوأ هب لوعفم بصن لحم

 .اليج ابدأ بر اي ينتملع ىنعمب هلل ركشلاو عضاوتلا باب رهو فذح الوقلا

 : ملع ىلإ (ملع.يندزف

 ١1 اع 21و كال ا 8
 دق . ديكوتلاو ءادتبالا مال : ماللا . ةيفانثتسا : واولا : اندهع دقلو © ش

 ريمض ؛اناو انب هلاضتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : ذهع . قيقحت فرح

 نم مدآ انزمأ دقلو : ىنعمب فوذحم اًهوعفمو . لعاف عفر لحم يف لصتم

 ا 1 1 . ا . ًارومأ لبق

  ًالدب'ةحتفلا: مسالا رج ةمالعو اندهعب قلعتم رورجو. راج : ليق نم مدا ىلإ ©
 | نزوبو ملعو ةفرعم هلأل - نيونتلا  فرصلا نم عونمم هنأل ةرسكلا.نم
 ! مضلا ىلع ينبم مسا : لبقو اندهعب قلعتم رورجمو راج : لبق نم .لعفلا

 : : . نمب رج لح يف ةفاضالا نع هعاطقنال

 يجف لعافلاب جيشا ىلع ينبع شام لمخ ١ يسن . ةيفانتسا : ءافلا : يسئف ©
 يأ | يلع ل. البق ام نأل لوعفلا فذحو . وه هريدت انج هيف رتتسم

 ؛ لعف : دجن . بلقو مزجو .يفن فرح : مل .ةفطامجب : واولا : دجت ملو ©

 هيف :رثتسم ريمض لععافلاو هرخآ نوكس :.همزج ةمالعو ملب موزي عراضم

 , راجلا نوكيف «ملعن» ىنعمب نوكت نأ زوجي «دجن) و . نحن هريدقت ًابوجو
 نأ زوجيو :. يناثلا هب لوعفملا «ًامزع)و لوألا هب لوعنفملا مانقمب (هلا رورجملاو
 . «اتمدعا ىنعمب (دجن»' نوكت

 . ةتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًامزع . دجنب قلغتم رورجبو راج : ًامزع هلل ©
 0 اتابثو (يمصت : ىنعمب
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 0 ا
 ك يأ وصي ذاك لإ فذ ١1

 ةيآلاو «ةرقسلا» ةروس نم نيثالثلاو ةعبارلا ةيآلا يف تبرعأ ةميركلا ةبآلا هذه © '
 ةلمج اهنا ليق دقف «ىبأ» ةلمجلل ةبسنلاب امأ ءارسالا ةروس نم نيتسلاو ةيداحلا

 وهو لوعغم اهل ردقي ال نأ هجولاو ادجسي مل مل لئاق باوج اهنأك ةفنأتسم

 . ءابإلا رهظأ : هانعم نوكي نأو اودجسف هلوقب هيلع لولدملا دوجسلا

 . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : انلق . ةيفانثتسا : ءافلا : انلقف ©

 . لعاف عفر لح يف لصتم ريمض ؛اناو

 لحم يف مضلا ىلع ينبم درفم ملع ىدانم : مدآ . ءادن ةادأ : اي: مدآ اي ©

 - ةغيص ىلعو ةفرعم هلنأل  نيونتلا - فرصلا نم عونمم هْنأل نوني لو بضن
 . لعفلا نزوب يأ - لعفأ

 - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأتب ةلمجلا : ودع اذه ّنإ ©
 ىلع ينبم ةراشا مسا : اذه . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح ': نإ

 . ةنونملا ةمضلاب عوفرم اهربخ : ودع «نأ» مسا بصن لحم يف نوكسلا

 : كجوزلو . اودع» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجيو راج : كجوزلو كل ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف فاكلاو هبارعإ برعيو «كل» ىلع واولاب فوطعم

 فوذحم ىلع فوطعم اهدعب امو ةفطاع ةيببس ءافلا : امكئجرخب الف ©

 . اه لمع ال.ةيفان : ال : (كتجرخي اليكل سيلبا يأ هاعيطت ال :ريدقتب

 لحم يف ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم عراضم لعف : (كنجرخي

 : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعانفلاو . ءافلا دعب ةرمضم نأب بصن

 . داع : ميملا . هب لوعفم بصن لحم يف نيبطاخملا ريمض : فاكلا .وه

 لحم ال ةرمضملا «نأ» ةلص «(كنجرخي» ةلمجو ال لحم ال هينثتلا ةمالع فلألاو

 5و 2 تا هه لو س2 د را وس أ سن و ْ

 ه» نلفت اكجك كفو قعده ماد ١١

 تاكا



 نم غزتنم ردصم ىلع فوطعم ردصم ليوأتب اهدجب امو ةرمضملا «نأاو ان

 ١ ةمزاج ةيب ةيهان «الدو . ةيفانئتسا ءافلا دكا نأ ذود :٠ : ردنا اارمسفلا مالكلا

 كلذ يعشن ايست الف يأ

 ا ةسسفلا هيصت ةمالج اقل دمب ةرمضم نأب بوصتم اانضم لعق : ىقشت

 تنأأ : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا

 ءابعا لمجتب بعتتف : ىنعمب اه لحم ال ة ةرمضملا «نأ» ةلص «ىقشت# ةلمجو

 .٠ ةيويندلا ةايحلا

 # ل 21
 , راج: كل . لمقلاب يقم كيكوتو بصق فرح !: عوجت الأ كل ْنإ ©

 ةيرلصم فرح : ن آ : اهلمأ : آلا ء مدقم اهنإل ركب قلعتم رورجي

 ؛ ْنإِب برصنم عراضم لعف : عوجت . اهل لمع ال ةيفان "الاو . بصنو
 ةلمحو تنأ ةريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو

 , اهدنعب امو «نأ»و . بارعإلا نم اهل لحم أل ةيرذصملا "نأ» ةلص ؛عوجت»

 00 اهربخو اهمسا عم «نإ)و رخؤم «نإ)» مسا بصن لحم ف ردصم ليوأتب

 . بارعالا نم اهل لح ال ةيفانقتسا ةلمج

 ' ةدئاز : ال . ةفطاع واولا عيجتب قلعتم رورجبو راج: ىرعت الو اهيف ©
 بصن ةمالعو . اهبارعإ برغتو «عوجت» ىلع ةفوطعم : ىرعت . يفنلا ديكأتل
 ٠ كمسج ىرعي ال ىنعمب رذعتلل فلألا ىلع ةردقما ةحتفلا لمفلا

 *» ضلوا م 1
 ل اع : واولا : كئأو ©

 : «نأ» ةزمه تحتفو «نأ» مسا .بصن لحم يف حتفلا لع ينبم بطاخملا ريمض

 كك



 ال نأ ىلع فوطعم بصن لحم يف ردصم ليوأتب اهربخو اهمسا عم «نألا

 لمع ال ةيفان : ال «ْنأ» ربخ عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : اهيف أامظت ال ©

 ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : أمظت .اهل

 . اهيف شطعت ال ىنعمب أمظتب قلعتم رورجمو راج : اهيف . تنأ هريدقت ْ

 : ىحضت . يفنلا ديكأتل ةدئاز : ال . ةفطاع : واولا : ىحضت الو ©

 ىلع ةردقملا ةمضلا لعفلا عفر ةمالعو اهبارعإ برعتو «ًأمظت» ىلع ةفوطعم

 . سمشلا رحل ضرعتت الو ىنعمب رذعتلل فلألا

 ها ا و سا ولا سام كا سس ش
 كسرات اله مدا لاة نطقه لإ سوَيَو ١6

02000 

 © لل

 صضام لعف : سوسو . ةيفانثتسا : ءافلا : ناطيشلا هيلا سوسوف © :

 لعاف : ناطيشلا . سوسوب قلعتم رورجيو راج : هيلإ . حتفلا ىلع ينبم

 .ةسوسولا هيلا ىهنأ : ىنعمب ىلإب «سوسو» لعفلا يدع دقو ةمضلاب عزفرم

 . شيب هثدح يأ

 . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق ©

 هيلا سوسو : ىنعمب لاح بصن لحم يف «لاق# ةيلعفلا ةلمجلاو . هل لاق يأ

 . هل ًالئاق

 مو بصن لح يف مضلا ىلع ينبم ىدانم : مدآ . ءادن ةادأ : اي: له مدآ اي ©

 - لعفأ - نزو ىلعو ةفرعم هنأل «نيونتلا» فرصلا نم عونمم هنأل مسالا نوني

 . لمع الو هل لح ال ماهفتسا فرح : له . لعفلا نزوبو

 هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عيفرم عراضم لعف : كلدأ © :
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 رورخم هيلا: فاضم :.دلخلا . لدأي قلعتم رورجمو راج : دلخلا ةرجش ىلع ©

 :' 7| ,٠ اهلكآ دلخي يتلا ةرجشلا ىنعمب . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 'ال ةيفان ::ال . اهلثم ةرورجم «(ةرجشلا» ىلع واولاب ةفوطغم : ىلهي الب كلمو ©
 ؛رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : لبي . اف لمع
 : يف «لبي ال» ةيلعفلا ةلمجلاو .. وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 نم'لكف .. لحمضي ال كلم ىلعو : ىنعمب . كلمل - تن - فص رج لح
 ١ ا . ةزيملا هذهب ظحت ةرجشلا هذه

 2 اًمصخأت ا 0000 0200
 0 قوم اهلك كفو وسط ترف 71١

 ينبم ضام لعف فئألاو مقفلا لع ىنبم ضام لعف : الكأ . ةيفانتسا : ءافلا : اهثم الكأف © ٠

 ضاف لعف : ىدب . بيبستلل . ةفطاع : ءافلا : امهتاوس امهل تدبف ©
 : ةنكاسلا ثينأتلا ءاتب هلاصتال ةفوذحملا للا لع ربل حتفلا :ىلع ينبم
 : . بارعالا نم امل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات : . نينكاسلا ءاقتلالو
 مل يلا ضلع فاو ديح ميلا ١ تدي قلعت رورجو راج يف

 ! ريمض ءاحلا . فاضم وهو ةمضلاب عوفرم لعاف : (ههتاروع يأ اهتآوس
 . تبرعأ : ام . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا

 ' تاوخخأ نم صقان ضام لعف : اقفط . ةفطاع واولا :.:نافصخي اقفطو ©
 نيمتض فلل . اذا اعرشو ىنعمب يأ . لمعلا يف عورشلا ديفت «ناك»
 افصخي . «قفط» مسا عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا - نينث نينثالا

 لع ينم ”نيبئاغلا - نينثالا ريمض فلألاو نونلا ثوبثب عوفرم عراضم لعف

 ةيلعفلا ةلمسجلاو «امتآوس» ىلع ناقزلي : ىنعمب لعاف: عفر لحم يف نوكسلا
 : . ؟قفط» ربخ بصن لح يف «نافصخي»
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 دابع ميمو فصخيب قلعتم رورجبو راج : ةنجلا قرو نم امهيلع ©
 ةفصب قلعتم رورجمو راج : قرو نم . هل لحم ال ةينثتلا ةمالع فلألاو

 نم يأ ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ةنجلا . فوذحملا «فصخي» لوعفمل

 . لوألا هيلإ فاضملا فدحب . ةنجلا راجشا قرو

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىصع . ةفطاع واولا : هّير مدآ ىصعو «©
 عونمم هنأل نوني مو ةمضلاب عوفرم لعاف : مدآ . رذعتلل فلألا ىلع ردقملا

 : هبر . لعفلا نزوبو لعفأ نزو ىلعو ةفرعم هنأل - نيونتلا - فرصلا نم

 لحم يف بئاغلا ريمض ءالاو فاضم وهو ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب لؤعفم'

 رتتسم ريمض لعافلاو . اهبارعإ برعتو «ىصع» ىلع ءافلاب ةفوطعم : ىوفف ©

 . هدصقم يف باخو هبولطم نع لضف ىنعمب . وه هريدقت ازاوج هيف

 "١ طتسَويَءبَتوبرمبَعت ©
 © ضام لعف : هافطصا يأ هابتجا . بيترتلل فطع فرح : هير هابتجا مث

 بئاغلا ريمض - لصتم ريمض ءاهلاو رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم

 - ءالاو ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : هبر . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض

 «هبر هابتجا» ىلع فطعلا يواوب ناتفوطعم ناتملجلا : ىدهو هيلع باتف ©

 برلا يأ وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض «بات» لعافو . اهبارعإ نابرعتو

 راتسم ريمض («ىده» لعافو باتب قلعتم رورجمو راج : هيلع . هناحبس

 ةحتفلا «بات» يف لعفلا ءانب ةمالعو . هناحبس هبر يأ وه هريدقت ًاناوج

 لوعفمو . ةمصعلا بادهأب كسمتلا ىلا هادهو هيلع بات : ىنعمب ةرهاظلا

 . هيلع لدي ام مدقتل فوذحم «(ىدها
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 قسد ضر فضا ييوراقلل م 37
 0 00 تك

 وأ هر وج ديف رتس يمت لمفلاو فلا لع يأس يام لعف : لاق ©
 . - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : اهدعب ةلمجلاو

 نم ةعراضم مأل نونلا فذح ىلع ينبنم رمأ لعف : اعيمج اهنم اطيها ©

 ' ىلغ ينبم نينثالا ريمض لصتم ريمض فلألاو . الزنإ يأ ةسمخلا لاعفألا

 نم يأ .: اطبهاب قلعتم رورجتو راج : اهنم . لعاف عفر لحم يف نوكسلا

 ' نأ زوجيو ءايكالك» ىنعمب ىنثما ريمضل يونعم ديكوت اعبيمج ضرألا ىلا ةنجلا
 : . نيقرفتم ريغ : : ىنعمب ةحئفلاب ًابوصنم روكذملا ريفضلا نم ًالاح نوكت

 | نيبطاخملا يمض فاكلا . ةمضلاب عوفرم أدتبم : ودع ضعبل مكضعب ©

 : ضعبل .٠ روكذلا عمج ةمالع ميما ةفاضالاب رج لح يف مضلا ىلع ينبم
 .' ةمضلاب عوفرم « ١) ربخت : و دع . أدتبملا ريخب قلعتم رورحمو راج

 0006 «اماو مزاج طرش فرح : امإ . ةينانعتسا ءانفلا : مكفيتآي امإف ©
 ' لعف ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم عراضم لعف : مكنيتأب
 ' هب لوعفم بصن لحم يف نيبطاخملا ريمصض فاكلا نإب مْ لخم يف طرشلا

 لحم يف هناوجو طرشلا نم ةيلاتلا ةلمجلاو روكذلا عمج ةمالع ميملاو . مدقم

 !.. هوعبتاف هريدقت ًافوذخم باوسجلا نوكي نأ زوجيو طرشلا باوج هلأل ناب مزج

 ' «لوسر» وأ «باتك» ىنعمب .: ىده . يتأيب قلعتم رورجمو راج : ىده ينم ©

 1 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عرفرم لعاف

 ' نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم . ةيفانئكتسا :: ءافلا : :عبتا نمف ©

 ٠ لف ضام لعف : عبتا . أدتبم عفر لحم يف نينكاسلا ءا ءانقتلال رسكلاب كرح
 ' مريدقت اذاوج رتتسم ريمض لعافلاو نمب ْمْرِج لحم يف حتلفلا ىلع ينبم طرشلا
 . وع

 كا



 ءايلاو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : الق ىاده ©

 افلا . نينكاسلا ءاقتلال حتفلاب كرحو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض
 اهل لمع ال يفن ةادأ : ال . طرشلا باوج يف ةعقاو

 اناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : الو لضي ©
 يفنم ةيلعف ةلمج مزاج طرش باوج لضي الف ةيلعفلا ةلمجلاو . وه هريدقن

 ربخ عفر لحب يف هباوجو طرشلا لعف نم ةلمجلاو مزج لحم يف ءافلاب ةنرتقم
 . يفنلا ديكأتل ةدئاز : ال . ةفطاع واولا : الو «نم» أدتبملا

 ةمضلا لعفلا عفر ةمالعو . اهبارعإ برعتو «لضيا ىلع ةفوطعم : ىقشي ©

 لحم ال لوصوملا ةلص «ياده عبتا» ةيلعفلا ةلمجلاو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا

 . بارعإلا نم امل

 رميا 9 ص ةَقيِعوا نو ىْز وكرم -__ءو و ١ع

 20 52 ظ
 ةيآلا يف ةدراولا «عبتا نم» ىلع واولاب ةفوطعم : ىركذ نع ضرعأ نمو ©

 ضرعأب قلعتم رورجيو راج : ىركذ نع . اهبارعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا 03١
 ىدهلا كلذ نع ضرعأ نمو يأ . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءايلاو

 . ىركذ ىلا يعادلا

 يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج : ةلمجلا : ًاكنض ةشيعم هل نإف ©

 0 طرشلا باوجل ةطبار : ءافل . منج لحم

 (نإ» مسا : . مدقملا ؟نأ» ربخب قلعتم رورجمو راج : هل . لعفلاب

 . ةحقلاب اهلثم بوصتم ةشيعم  تعن  ةفص : اكنض . ةحتفلاب بوصنم
 ةشيعم هل ّنإف : ىنعمب ثنؤملاو ركذملا فصولا يف يوتسي ردصم «ًاكئتضاو
 . ةقيض
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 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :: هرشحن . ةيفانئكتسا واولا : موي هرشحنو ©
 د ا ا
 ؛ بوصنم نامز فرظ هيف لوعفم : ٠ هب كوعفم بصق لحب يف مضلا ىلع

 هرشحنب قلعتم ةحتفلاب

 بوصنم لاح : ىمعأ . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ىمعأ ةمايدقلا ©

 ' . رذعلا ايرهط نم عنم فأل ىلع دق محفل

 2 اضف د ووعي 0 ري ١ م

 1 اج هيف اتسم يمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم يناس لعف مل بر لاق ©

 ' فاضم ؤهو . براي ريدقتب ةفوذحم ءادن ةادأب ىداثم : بر . وه هريدقت

 ! ًاراضتخا ةفوذحملا ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةحتبفلاب ميظعتلل بوصنم

 ءايلا ىلع ةلاد ةرسكلاو . ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتنشا اهروهظ نم. عنم

 . رج فرج ماللا : مل . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض يه« ةفوذحملا

 , فلأ تطقس دقو . ماللاب رج لحب يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا ةاماو

 . رج فرحب ترج امنأل ةيماهفتسالا. «ام»

 لا يب لاصتال وكسلا لع ينم يا عفا ىمعأ ينترشح ©
 :ل| . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم بطاخملا ريمضن : ءاتلا . كرحشلا

 للا يسع ءاباو كلا نم لحفل يت بذل اه لال اقل نر
 ' فلألا ىلغ ةردقملا ةحتفلاب بوصنم لاح : ىمعأ . هب لوعفم بصن.لحم

 ؛ :دق . لاخي بصن لح يف : اهدعب ةلمجلاو ةيلاح واولا : ًاريصب تنك دقو ©
 ريمي كأستال نركسلا لع يتبع صقان سينام لعف تنك . قيفحت فرح
 ! : ًايصب . «ناك» مسا عفر لحم يف ملكتملا ريمض ءاقلا | كرختملا عفرلا

 : . ايندلا يف يأ ةحتفلاب بوصنم اهربخ

 سال
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 0 اا كلذك لاق ©

 لحم يف حتفلا ىلع ينبم «لثم» ىنعمب مسا : فاكلا : كلذك . وه هريدقت :

 ةبئان ةفص وأ كلذ لثم تنأ تلقف : ىنعمب رمضم لعفب هب لوعفم بصن

 اذ . كلذ لثم ًالعف تنأ تلعف ريدقتب - قلطم لوعفم  ردقملا ردصملا نع

 فاكلاو دعبلل ماللا . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا

 ةفوذحملا فلألا ىلع رذعتلل ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : انتايآ كتتأ ©

 فاكلاو . اهل لحم ال ءاتلا . ةنكاسلا ثينأتلا ءاتب هلاصتالو نينكاسلا ءاقتلال ش

 لعاف تايا . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم بطاخملا ريمض'

 كتءاج ىنعمب ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ؛اناو . ةمضلاب عوفرم
 . يايا

 ةحضاو انتايا كتتأ وأ . ال يبانلا لامهإ اهتلمهأف : ىنعمب : اهتيسنف ©

 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تيسن . اهنع تيمعو اهتكرتو

 عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم بطاخملا ريمض ءاتلا . كرحتل ا عفرلا ريمضب

 . هب لوعفم بصن لح يف لصتم ريمض ءاه)و . لعاف
 «كلذك» بارعا برعت : كلذك . ةفطاع واولا : ىسنت مويلا كلذكو ©

 ةيفرظلا ىلع بوصنم ىسنتب قلعتم نامز فرظ هيف لوعفم : مويلا . :ىلوألا

 ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : ىسنت . ةحتفلاب

 : ىنعمب . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلا بئانو رذعتلل فلألا

 ىمعلا يف ًاكورتم لمهتو ىسنتو كرتت وأ . كامع ىلع ككرتن مويلا كلذكف
 . باذعلاو

 باكالاب



 : . ١ كوكو سو و 2000 ل لص ل

 © ًاقاوتاريلاب آو ة رداد وكر نعربدلَو
 ش | يأ : يزجن . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : نم يزجن كلذكو © 1

 ريمض لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف يزاجن

 ! يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 ٠ هب لوعفم بصن لحم

 . هريدقت اناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم نضام لعف : فرسأ «

 . اف لح ال لوصوم لا ةلص («فرسأل ةلمحو .

 : لعِبف : نمؤي . بلقو مزجو يفن فرح : ملا ادام را: نمؤي علو
 : هيف اتسم ريم لعافلاو هرخآ نوكس همزج ةمالعؤ ملب موزجم عياضم

 : لو تاوهشلا يف كامنالا يف فرسأ نم يزاجن ىنعمب . وه هريدقت ًاناوج

 : . 'نمؤي

 ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : هير. نمؤيب قلعت رورجيو راج : هير تايآب ©
 . ةفاضالاب رج لحم يف بئاغلا ريمض ءاهلاو فاضم وهو

 ' : باذع ...ديكوتلاو ءادتبالل ماللا . ةيفانعتسا : واولا : ةرخآلا باذعلو ©

 ةفاضالاب رورجي هيلا فاضم : ةرحخآلا . فاضم وهو ةمضلاب عوفرم أدتبم

 ' . رشحلا موي ىمعلا يف هايإ انكرتلو : ىنعمب ةرسكلا هرج ةمالعو

 أدعيلا ريخ : دشأ . اابآل هكرت نم ىتبأو دشأ ىنممب : ىقبأو دشأ ©
 - لعفأ  نزو ىلع فرصلا نم عونمم هنأل نوني مو ةمضلاب عوفرم «باذعلا»
 : « دبشأ » ىلع واولاب ةفوطعم : ىقبأو ٠ لعفلا نزوبو ليضفت ةغيص

 . اهروهظ نم عنم فلألا ىلع ةردقملا ةمضلا اهعفر ةمالغو اهلثم ةعوفرم

 . رذعتلا
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 © ننال كك

 افلا . احل لحم ال ماهفتسا ظفلب راكنإ فلأ : فلألا : مهل دهب ملفأ ©

 مزجو يفن فرح : مل . فوطعملا سنج نم يونم هيلع ةفوطعم ىلع ةفطاع

 فرح هرخآ فذح همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : دهب . بلقو
 ةرفكلا ءالؤهل يأ يدهيب قلعتم رورجيو راج : مهل . نيبتي ملأ يأ  ةلعلا

 «دهي» لعافو . ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو رج فرح ماللا

 نوكي نأ زوجي الو اذه مهل دهم ملأ : ريدقتب اهنومضمو اهانعمب هدعب ةلمجلا
 ام هيف لمعي الو مالكلا يف ةرادصلا هل يربخ ماهفتسا اهنأل «مك» لعفلا لعاف

 . نييبتلا رهو لعفلا ىنعم نم لعافلا نوكي نأ زوجيو . هلبق

 مدقم هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ةينبم ةيربخ : مهلبق انكلهأ مك ©

 «اناو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : كلهأ . «كلهأ» لعفلل 1

 ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ : لبق . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض
 يف نيبئاغلا ريمض «مه)و فاضم وهو . ةحتفلا هبصن ةمالعو كلهأب قلعتم

 . ةفاضالاب رج لحم

 سنجلاب ددعلا زيمي امك اهل زيبمتو ةيربخلا مكل نايب رورجيو راج : نورقلا نم ©
 رورجملاو راجلاو ممأ نم : ىنعمب . ًاريثك كلذ نيب ًانورقو ًادومثو ًاداع ينعي
 نورقلا نم هنوك ةلاح ًاريبك ًاددع : ريدقتلا . مكل ةفوذحم لاحب قلعفم

 . انكلهأ

 نآلا مه : ىنعمب . لاح بصن لحم يف : ةلمجلا : مهئكاسم يف نوشمي ©

 . مهءارو اوكرت امو مهراثآ نوريو اهانكلهأ يتلا ممألا نكاسم يف نوشمي

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عرفرم عراضم لعف : نوشمي © :

 را



 : يف نيبئاغلا ريمض «مهل و نوشميب قلعتم رورجبو راج : نكاسم يف . لعاف

 .ةيآلا يف تيرعأ ةميركلا ةيآلا هذه : يهنلا ىوأل تايآل كلذ ذ يف نإ ©

 *» قسمت 00-00

 أدتبف : ةملك . مزاج ريغ طرش فرح ول . ةيفانتسا : واولا : ةملك الولو ©

 1 . ًابوجو فوذحم هزيخو ةمضلاب عوفرم

 / . ةيلكلا_ تعن  ةفص عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : كمر نم تقيس ©
 ٠ . امل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم لضام لعف : تقبس

 قلعتم رورجيو راج : كبر نم .يه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 : ىنعمب ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم بطاخملا ريمض فاكلاو تقبسب

 , ةملكلا نأ يأ . ةمايقلا موي ىلا باذعلا ريشأتب كير نم ةقباسم ةملك الوأ ٠

 ' : . ةرخآلا ىلا مهئازج ريخبأتب ةدعلا يه ةقب

 يا ١ عني يقل ةمجا ال بوس ل ةسئار لل: افاؤل ناكل #
 ' اهريخ عم اةملك» نم ةيمسالا ةلمجلاو . اه لخمال. مزاج ريغ طرش

 حتفلا ىلع. ينبم صقان ضام لعف : ناك : اهل لحم ال ٌةيئادتبا : فوذحملا

 امنزال ةقبانسلا ممألا هب اتبع اهب مهباذع ناكل : ىنعمب فوذحم «ناك» ْمساو

 ريخ : امال ةرفكلا ءالؤمل ًامزال ًادومثو ًاداع انكالهإ لثم ناكل وأ. . مهل
 ا . ةحتفلاب بوصنم «ناك»

 . ,ةمضلاب اهلثم ةعوفرم «ةملك» أدتبملا ىلع واولاب ةفوطعم : ىمسم لجأو ©

 ' فِّلألا ىلع رذعتلل ةردقملا ةمضلاب ةعوفرم لجأل ب تعنإ_ ةفص : ىمسم

  ةيآلا يفو ١ ةركن ةملكلا نأل يأ ريكتتلل فلألا تنونو اهتيونت لبق ةروبصقملا

 ١ . هالول» باوج مدقو فوطعملا رخأ ةميركلا

 اال



 *© لام راها نالوا لاجله يابو رصتلا ط1 كير
 لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : ربصا . ةيفانتتسا : ءافلا : ربصاف ©

 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض ش

 ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ريصاي قلعتم رورجمو راج : نولوقي ام ىلع ©

 نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف : نولوقي . ىلعب رج لحم يف نوكسلا

 يفو كيف نولوقي ام ىلع : .ىنعمب . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو
 ريمض دئاعلاو . اه لحم ال لوصوملا ةلص «نولوقي» ةيلعفلا ةلمجلاو . كنيد

 «ام١ نوكت نأ زوجيو هنولوقيام : ريدقتلا . هب لوعفم هنأل ًالع بوصنم

 ريدقتلا ىلعب رج لحم يف زدصم ليوأتب : اهدعب امو «ام» نوكتف ةيردصم
 اه لح ال ةيردصملا »اما ةلص «نولوقي» ةلمجو . كنيد ينو كيف مهوق .ىلع

 . بارعإلا نم

 اهبارعإ برعتو «ربصا» ىلع واولاب ةفوطعم : حبسو : كبر دمحب .حبسو ©
 لحم يف رورجمو راج : دمحب . صقنلا نع ههزنو كبر سدقو : ىنعمب

 كل هتناعإو حيبستلاب كل هقيفوت ىلع كبرل دماح تنأو : ىنعمب لاح بصن
 راج : كبر . هيزنتلا وهو هرهاظ ىلع وأ ةالصلا حيبستتلاب دارملاو :هيلع

 رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم بطاخملا ريمض فاكلاو ميظعتلل رورجمو
 . ةفاضإلاب

 نامز فرظ : لبق . رجفلا تقو هلل لص ىنعمب : سمشلا عولط ليق ©

 . فاضم وهو ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم حبسب قلعتم
 فاضم : سمشلا . ًاضيأ فاضم وهو ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم :عولط

 . ةرسكلاب رورجم هيلا

 . اهبارعإ برعتو «سمشلا عولط لبق" ىلع واولاب ةفوطعم : اهيورغ لبقو ©

 لااله



 ! . رصعلاو رهظلا يتقو : ىنعمب . ةفاضالاب رج لع يف لصتم ريمض ااهاو

 , :ءانآ نم «ينإ» عج «انآ)و . ليللا تاعاس نمو : ىنعمب: ليللا ءانآ نمو ©

 ! هيلإ فاضم : ليللا . لعفلا لع تقولا مدق انهو حبسب قلعتم رورجبو راج

 ْ . ةرسكلا: هرج ةمالعو رورجت

 : لصف ىنعمب ةريصاف» بارعإ برعت : حبسف : راهثلا فارطأو حيسف ©

 بازلعإ برعتو «ليللا ءانآ لع واولاب ةفوطعم : راهنا فارطأو .كببرل

 ش ش١ . ةيفرظلا ىلع بصن لح يف ةلمجلا هبش وهو اهعضوم

 اهتاوخأ نمو نإ" لمع لمعي لعفلاب هبشم فرح :: لعل : ىضرت كلعل ©

 : بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم بطاخملا ريمض وهو لصتم ريمض فاكلاو
 فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ىنضرت . «لعلا» مسا

 ةيلعفلا ةلمجلاو . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل
 | ًاعمط تاقوألا هذه هللا ركذا : ىنعمب «لعل» ربخ عفر لحم يف ؛ىضرت»

 : . كبلق رسيو كسفن ىضرت هب ام هناحبس هنم لينلا ءاجرو

 عبور ا اح 2 ا اب 70070

 نايف هز م اويلي دعلد6 الو ١ ١١
 © قات رخكيكفرِرَك 2 روق را

 ! ينبم عراضم لعف : نذمت . ةمزاج ةيهان.: ال . فا ولا : ندمت الو»
 ؛ اهل لحم ال نونلاو . الب مزج لحي يف ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع

 ١ 1 ' . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 ' . ةفاضالل نونلا تفذحو ئنثم هنأل ءايلاب بوصنم هب لوعفم : كينيع ©

 رظن يأ . ةفاضالاب رج لحب يف حتفلا ىلع ينبم بطاخملا ريمض فاكلاو

 ش . رظنلاب كينيع ندمت ال ىنعمبو هليوطت :!رظنلا دمو . كينيع

 : ىلع ينبم:لوصوم مسا «اماو دمتب قلعتم رورجمو راج: هي انعتم ام ىلإ ©
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 ءانب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : عتم . ىلإب رج لحم يف نوكسلا

 انعتمب قلعتم رورجمو راج : هب . لعاف عفر لحع يف لصتم ريمض انو

 . بارعإلا نم امل لحن ال لوصوملا ةلص هب انعتم» ةلمجو

 لوأ هب لوعفم : ًاجاوزأ . ةرفكلا نم ًافانصأ ىنعمب : مهنم ًاجاوزأ ©

 قلعتم رورجو راج . مهنه «انيطعأ) ىنعم اهنيمضت ىلع انعتمب بوصنم

 نأ زوجيو نمب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو ؛ًاجاوزأ» نم ةفوذحم ةفصب
 مهنم ىلع عقاو لعفلاو «ءاحلا» ريمضلا نم ًالاح ةبصتنم «ًاجاوزأ)» نوكت

 . مهنم ًاسانو مهضعب فانصأ وهو هب انعتم يذلا : ريدقتب

 هيلع لد فوذحمب بوصنم ٍِناث هب لوعفم : ةرهز : ايئدلا ةابحلا ةرهز ©

 صاصتخالا ىلع بوصنم وأ «انلوخ»و «ائيطعأل ىنعم هنيمضت ىلع «انعتم»

 : ةايحلا . ةرهز يوذ ريدقت ىلع ؛ًاجاوزأ» نم ًالدب نوكي وأ « مذلا ىلع يأ

 - تعن  ةفص : ايندلا . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم

 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا : ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم ةايحلل

 : ماللا . هببسب ةرخآلا يف مهبذعنل وأ هيف مهربتخنل : ىنعمب : : هيف مهئتفنل ©

 ماللا دعب ةرمضم ْنأِب بوصنم عراضم لعف : نتفن .٠ رج فرح ليلعتلا مال

 ا؟مهلو نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو

 . اهل لحم ال ةرمضملا ةيردصملا «نأ» ةلص «هيف مهنتفنا ةيلعفلا : ةلمجلاو

 رورجملاو راجلاو ليلعتلا مالب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعبامو «ْنأ»و

 . انعتمب قلعتم

 . فاضم وهو ةمضلاب عوفرم أدتبم : قزر . ةيفانثتسا واولا : كبر قزرو ©

 فاكلاو فاضم وهو ةرسكلا رجلا ةمالعو ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : كبر

 . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم بطاخملا ريمض

 حصفأ فلألا فذحو . ريخأ : اهلصأو . ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : ريش ©

 ام ريخ ةرخآلا يف كل هرخدا امو ةوبنلاو ىدهلا نم كبر كحنم امو» ىنعمب

 لاالالا



 . "ةلئازلا تايداملا نم مهحنم

 . قلل لع ةردقلا ةضلاب اهل ةعوفرم ايبخا ىلع واولاب ةفوطعم : 'ىقبأو ©

 ' . اهتم ىقباو : ىنعمي رذعتلل .

 ل - تو اس لاك مو تا 1

 ف وزر كال ايل ربط صو ةراصلاب كامارو ٠١١
 ١

 1 .٠ !اسممو جل ساراس

 *»  ىقوتكلي ةبقحأاَو

 : لغاقلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : رمأأ . ةفطاع واولا : كلههأ رمأو ©
 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : كلها . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 . هيلا فاضم رج لح يف حتفلا ىلع ينبم بطاخملا ريمض فاكلاو

 ' ١ :"رسيطصاو . رمأب قلعتم رورجمو راج : اهفلع ريطصاو ةالصلايب ©

 0 قلعتم رورجمو راج : اهيلع . اهباربعإ برعتو ؛رمأأ» ىلع واولاب ةفوطعم
 ا . اهيلع |موادو ىنعمب ريطصاب

 ' عوفرم عراضم لعف : كلآأسن . ا لمع ال ةيفان : ال : ًاقزر كلأسنال ©
 ٍ ريممض فاكلاو تنأ هريدقت ًايوجنو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب

 . هب لوعفم : ًاقزر . لوأ هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم نطاخملا

 ش ٠ .! ةحتفلاب بوصنم ٍناث

 ١ برعت :' كقزرن . أدتبم عفر ل يف لصفنم عفر ريمض : كقزرت نحن ©
 ٠ «نحنا أدتبملا ربخ عفر لحم يف «كقزرن» ةيلعفلا ةلمجلاو «كلأسنا بارعإ
 . كلذب كل لفكتن نحن كسفن قزرت نأ كفلكت ال : ئنعمب

 .'ةمضلاب عوفرم أدتبم : ةبقاعلا . ةيفانثكتسا : واولا : ىوقتلل ةيقاعلاو ©
 ةزسكلا (ىوقتلا» رج ةمالعو أدتبملا ربخب قلعتم رورجمو راج : ىوقتلل
 ْ فذحب ىوقنلا يوذل يأ قوقتلا لهأل ىنعمب رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا

 . هلمم هيلإ فاضملا لالحإو «نمأ» رورجملا فاضملا

 ائالعلا



 “٠3 لوالي شا امته ق كويل اورو ©*
 مشلا ىلع ينبم يناس لعف : اواق . ةيفانتسا : والا : الول اولاقو ©

 .ةقراف فلألاو لعاف عقر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا دارب هلابصتال 1

 ىلع هلوخدل - ضيضحت -:ضح وأ ضرع فرح يهو «اله» ىنعمب : الول

 . هل لمع ال عراضملا

 لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ةيآب انيتأي ©

 ىلع ينبم نيملكتملا ريمض ءاناو . وه هريدقت تانج هيف رتتسم ريمض

 يأ انيتأيب قلعتم رورجمو راخ : ةيآب . هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا

 ريمض ءاهلاو «ةيآ» نم ةفوذحع ةفصب قلعتم رورجمو راج : ملوأ هير نم ©

 ماهفتسا ظفلب بيجعتو راكنا فلأ فلالا . ةفاضالاب رج لحم يف لضتم

 يفن فرح : مل . فوطعملا سنج نم هيلع فوطعم ىلع فطع فرح واولاو
 . بلقو مزجو

 فرح - هرخآ فذح : همزج ةمالعو ملب موزجم عياضم لعف : ةنيب مهتأت ©

 لعاف : ةنيب . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو ةلعلا

 بتكلا يف ام ةصالخ دوجو يهو ةزجعملا مهعأت ملأ : ىنعمب .٠ ةمضلاب عوفرم

 هيوتحت اب هل ملع ال َيمأ ًادمحم ميركلا لوسرلا نأ عم . نآرقلا اذه يف ىلوألا

 . ةقباسلا بتكلا

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام: ىلوألا فحصلا يف ام ©

 : هريدقت رمضم لعفب قلعتم رورجمو راج : فحمصلا يف . ةفاضالاب رج

 ةفص ىلوألا . اهل لحم ال لوصوملا ةلص : ةيلعفلا ةلمجلاو . دجوأ وأ رقتسا

 فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم فحصلل - تعن

 . رذعتلل

 ا



 تن 1ك دق لاير[

 © لطرق كذك نب ارقي ةيب ميك
 قرح 50. ماج رخ طر فرح : ل: ةيفاتملا راولا : نأ ولو ©

 ! لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيملكتملا ريمض ذ «اناو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن

 ! لعاق عفر لحم يف ردصم ليوأتب : اهريخو اهمسا عم «نأ»و «نأ» مسأ بصن

 1 ا. .اياقل مهالما عقووأ ثيث ول : ريدقتلا . تيل : هريدقت فوذع لعفل

 ريمض «اناو انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : باذعب مهانكلهأ ©
 ' . هب لوعفم بصن لحم يف نيبث نيبئاغلا ريمض «مهاو لعافإ عفر لحم يف لصتم
 عفز لخ يف «باذعب مكانكلها» ةلمحو كلهأي قلعتم رورجمو راج : باذعب

 1 . «نأ» ريخ

 رج لع يف لصخم ريس ءافإو كلهأب قامتم روركو راج : هلك نم ©
 . نآرقلا وأ ريكذتلا لبق نم وأ دمحم لاسرا:لبق نم : ىنعمب ةفاضالاب

 ' يف ةعقاو : ماللا . اه لمع ال مزاج ريغ طرش باوج : ةلمجلا : اولاقل ©
 واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعفأ : اق اولا باوج
 . اولاق اوناكل .: ىنعمب . ةقراق فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 نيملكتملا ريمض ناو . ةحتفلاب ميظعتلاب بوصنم فاضم ىذانم : الول اًنير ©

 ' ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : ًالوسر انيلا تلسرأ ©
 . ؛لعاف .عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءانلاو . كرحتشملا عفرلا

 :ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًالوسر ٠ تلسرأب قلعتم رورجمو راج : انيلا

 ١ ةرياضم نب بوصتم عراضم لعف : عبتن . ةيهبس : ءافل :١ كتايآ عيتنف ©
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 هب لوعفم : كتايآ . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ءافلا دعب
 رهو ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنأل ةحجفلا نم ًالدب ةسكلاب بوصنم

 ةلمجو . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو فاضم

 ليوأتب : اهدعب امو ةرمضملا ؛نأ»و . اهل لحم ال ةرمضملا «ْنأ» ةلص «عبشت#

 . قباسلا مالكلا نم عزتنم ردصم ىلع فوطعم ردصم

 فرح هنأ . فاضم «لبق» و عبتنب قلعتم رورجو راج : لذف نأ لبق نم ©

 ةحتفلا هبصن ةمالعو ْنأِب بوصنم عراضم لعف : لذن . بصنو ةيردصم

 يدتبنو كتايآ عبتتل : ىنعمب . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 ال ةيردصملا «نأ» ةلص «لذن» ةلمجو . لذن نأ لدب يأ لبق نم اهادهب يأ اهب

 . ةفاضالاب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو «ْنأاو . ال لحم

 لعفلا بصن ةمالعو . اهبارعإ برعتو «لذن» ىلع واولاب ةفرطعم : ىزخنو ©
 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلا

 م >2 2 ص لص نس دس ل
 بص نمو وب 1 1 امو

 ل كفرت قول ارو

 ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال هوو تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق ©

 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 : صيرتم . ةفاضالا نع هعاطقنال نونو ةمضلاب عوفرم أدتبم : صيرتم لك ©
 هيلا لوؤي امل رظتنم مكنمو انم دحاو لك : ئنعمب ةمضلاب عوفرم «ّلك» ربخ

 هب لوعفم بصن لحم يف : ةيمسالا ةلمجلاو ةبقاعلا رظتنن يأ مكرمأو ائرمأ
 . - لوقلا لوقم

 نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اوصبرت . ةيفانثتسا : ءافلا : اوصيرتف ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم

 . اوعتمتف : ىنعمب نوكي نأ زوجيو . اورظتناف : ىنعمب . ةقراف فلألاو

 املا



 ' وأن اورظتنت نإ : ىنعمب ردقم طرش باوج يف ةعنقاو :!ءافلا : نوملعتسف ©
 ' لدقم طرق يلوج ةانرملعتسفا ةيلعفلا ةلمجلاو . نوملغ سف اوعتمكت نإ
 نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوملعت . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم

 | لحمبيف : , اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمسغ واولاو

 . «نوملعت» لوعفم بصن

 ريخ عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفعتسا مسا : نم: : باحصأ نم ©
 , يف «نما ؛نركت نأ زوجيو . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : باحصأ . .مدقم

 «تاحصأ مه) هريدقت فوذحم ًادتبم ربخ «باحصأاو . أدتبم عفر لحم

 . «نما ربخ عقز لحم يف «باحصأ مه» ةيمسالا ةلمجلا نوكتف

 : هرج ةمالعو ةفاضالاب رورحب هيلا فاضم : طارصلا : يوسلا طارصلا ©
 , هرج ةمالعو اهلثم ةورج طاصلل - تن ةفض : يوسلا . ةرسكلا
 [:: طارصلاو ميقتسملا قيرطلا .: ىنعمب اهرخآ يف ةرهاظلا ةرسكلا
 : . طرصلا : هعمجو . طارسلا

 برعتو «باحصأ نم» .ىلع ةفوطعم ::نم .. ةفطاع :: واولا : ىدتها نمو ©
 . رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتنفلا ىلع ينبم ضام لعف: ىدتها . اهبارعإ

 ' يف '(ىدتها» ةيلعفلا ةلمجلاو .. وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم زيمض لعافلاو
 : : نينكاسلا ءاقتلال «نم» نون ترسكو !نم# ربخخ عفر لحم

 داع داع د
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 *« ءايبنألا ةروس بارعإ »

 2 9 وصحت ةفحَو 2 وهب سابق 5

 : عفا لع يم سام لمع( نق: مهباسس رتل نراقا ها

 ةفاضال ديكأت : ماللا رجلا فرحو بيرتقاب قلعتم رورجيو راج :سانلل

 عوفرم لعاف : باسح . سانلا باسح برتقا لصالا نال مهيلا باسحلا

 برتقا : ىنعمب . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه»و . ةمضفلاب

 بارتقا يف نال باسحلل سانلا فوقو فزاو ةعاسلا بارتقا يا ةمايقلا موي

 . باقعلاو باوثلاو باسحلا نم اهيف نوكي امل ًابارتقا ةعاسلا

 لحم يف اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو . ةيلاح واولا : نوضرعم ةلفغ يف مهو ©

 يف . نوكرشملا يا أدتبم عفر لحم يف لصفتم عفر ريم : مه . لاح بصن
 يناثلا مه ريت : نوضرعم . «مه» ريخب قلعتم رورجمو راج : ةلفغ

 مهو ىنعمب درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال واولاب عوفرم

 . مهتبقاع يف نوركفتي ال نوضرعم نوهاس مهباسح نع نولفاغ

 0 هبي 36 0

 © نوملرهو هوعمس لإ دع م ضرك مهتم 00

 عوفرم عراضم لعف : يتأي . احل لمع ال ةيفان : ام: ركذ نم مهيتأي ام

 بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض ؛مهلو . لقشلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب

 . «يأي» لعاف هنال ًالحم

 «مهل و (ركذا نم ةفوذع ةفصب قلعتم رورجمو راج : ثدحم مهدر نم ©

 - تعن  ةفص : ديدج يا : ثدحم . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض

 ام”



 . ةفئاظلا وه ركذلاو ديدج ركذ مهيتأي ام : ىنعمب لحملا ال ظفللا ىلع ركذل
 1 ' ”' . نآرقلا نم ةلزانلا

 أ لعف : وعمتسا . هل لمع ال يفنلا دعب قيقمت فرح : الإ : هوعمتسا الإ ©
 : عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال ملا ىلع ينبم ضام

 ْ . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو . لعاف

 ١ . لأح بضن لح يف اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو . ةيلاح واولا : نوبعلي مهو ©
 ' . نوئزهتسي يا نوبعلي . أدتبم عفر لحم يف لصفنم عفر ريمض : مه

 عقب لع يف لصتم ريم دارا نرثا ترب عوقرم عوام ليش نوبعلي

 . ؟مه» ربخ عفر لحم يف ةلمجلاو . لعاف

 يا لااا ١
2 2 

 4 - نورت معن اورتن

 2و وو 1 01 00 0-0

 م . مكة يرشالا| لمان

 َتَدَأ

 ْش ل ل مهبولق ةيهال ©
 | ؟مهاو ٠ . ةمضلاب عوفرم «ةيهالا لعفلا مسال لعاف :بولق ٠ ةحتفلاب ةيوصنم

 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض

 مضِلا ىلع ينبم ضام لعف : اورسا.. ةفطاع ؤاولا : ىوجنلا اورسأو ©

 . ةقراف فلالاو لعاق عفر لح يف لصتم ريمض واولا ٠ ةعامجلا واوب هلاصتال

 ىنعمب رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ىوجنلا

 . سدلا يف مهتاين اوفخيل مهئداحت اوفخأ

 ؛ يف ةعامجلا واو نم لدب عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا ©

 ' «نيذلا» نوكي نا زوجيو . ثيغاربلا ينولكأ : لاق نم ةبغل ىلع الإ زئاج ريغ
 : .ىنعملاو : هيلع تمدق ةيلعفلا ةلمجلا يا ىوجنلا اؤرساو : هربخ أدتبم

 هنأب مهلعف ىلع ًاليجست رمضملا عضوم رهظملا عضوف ىوجنلا اورسا ءالؤه

 ب ا484



 ةيلعفلا ةلمجلاو . مذلا ىلع هب ًالوعفم بصن لحم يف نوكي نا زوجيو . ملظ

 . بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص : هدعب

 ماهفتسا فرح : له . «اورسا» بارعا برعت : اوملظ : اذه له اوملظ ©

 يا . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذه . هل لحم ال

 بصن لحم يف : اهذعب امو ربخلاو أدتبملا نم ةيمسالا ةلمجللاو . دمحم له

 . «ىوجنلا» نم لدب

 عوفرم ااذه» ربخ : رشب . اه لمع ال رصح ةادا : الإ : مكلثم رشي الإ ©

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو . ةفاضالاب رج لحم يف نيبطاخملا

 ةدئاز ءافلا .ماهفتسا ظفلب خيبوت فلأ فلالا : رحسلا نوتاتفأ ©

 يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوتأت .- ةيئييزت -

 . رحسلا يف

 ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «نوبعلي مهو» بارعا برعت : نورصيت متناو ©
 . ةقباسلا

 © هيفا هولا قا لوفا ا تينول 2 1 002 10500
 . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق © :

 . مهل ( خي ) هللا لوسر لاق يا

 ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم : ير .  لوقلا |

 ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ملعي .ملكتملا

 :لوقلا . أدتبملا ربت عفر لحم يف «لوقلا ملعي# ةيلعفلا ةلمجلاو : وه هريدقت

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم

 ل186



 ' ثدحي ام.لك ىنعمب يا لوقلاب قلعتم رورجيو راج : ضرالاو .ءامسلا يف ©
 ةفوطعم 1 ضرالاو .٠ اهقئاقدو رومالا تايفخ : يف ضرالاو تاومسلا يف

 0 . اهبارعا برعتو اهلثم ةرورجم «ءامسلا» ىلع واولاب

 لح يف لصفنم عفر ريمض : وه .ةفطاع واولا : ميلعلا عيمسلا وهو ©

 , ةفص : ميلعلا . ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم « وه » ربخ : عيمسلا . أدتبم عفر

 . ةمضلاب عوفرم ربخ دعب ربخ . ًادتبملل ناث ريش وا . عيمسلل - تعن

 تكساس ل أدع هس لو ل د 10
 0 لق نع 570 ب ةاعرأ + 5 5 0 مهام م

2 7 

 5 آو السن

 ١ ضام لعق : اولاق . هل لمع ال فانعتسالل بارضا فزنح : لب: اولاق لب ©
 , عقزأ لحم يف لصتم ريمض واولاو . ةعامجلا واوب هلاصتأل مضلا ىلع ينبض
 ' هب لوعفم بصن لحم يف : هدعب ةيمسالا ةلمجلاو .. ةقراف فلالاو . لعاف
 . - لوقلا لوقم -

 : تهبش دي ةفلتخ تانابن نم طيلخ ةمزحلاو ةرغصل | ةمزحلا وهو «ثخ ع

 ءاقتلال هرخآ رسكو هل لمع ال بارضا فرح : لب : مالحالا طيلاخت اهب

 1 .. نينكاسلا

 , يمض لعاقلاو رذعتلل فلالا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : هارتفا ©

 . اهب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو . وه هريدقت ًاناوج هيف رثتسم

 00 ' . هللا ىلع هارتفا يا

 ' عفر لحم يف لصفنم عفر ريم : وه ٠ تبرغأ : لب: رعاش وه لب ©
 : مهوق يف اتنالاقتنالا هذهو . ةمضلاب عوفرم ؛وه)» ربخ : رعاش . انتس

 ' لاوقأ الإ يهام . . . : مالحا طيلاخت هنا ىلا رحس وه:مخوق اهيف اوبرضا
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 ٠ رخآلا نم دسفا اهدحا ةدساف .

 . مزج لح يف ءافلاب نرتقم ردقم مزاج طرش باوج ةلمجلا : ةيآي انتأيلف ©
 هب نمؤن نا انم ديري ناك نا : ىنعمب ردقم طرشلا باوج يف ةعقاو ءانفلا

 ةمالعو ماللاب موزجم عراضم لعف : تأي . رمالا مال ماللا . ةزجعمب انتأيلف

 هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو - ةلعلا فرح _ هرخآ فذح همزج

 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيملكتملا ريمض «ان» و . وه

 . يناثلا هانتأي» لوعفم ماقم ماق رورجمو راج : ةيآب

 حتفلا ىلع ينبم هيبشتلل ؟لثم» ىنعم مسا : فاكلا : نولوالا لسرا امك ©

 - تعن  ةفص وا  قلطملا لوعفملا  ردقملا ردصملا نع بئان بصن لحن يف

 لسرلا لاسرا نال تايآلاب نيلوالا نايتإك ًانايتإ ةيآب انتأيلف : ريدقتب .هل
 ينبم ضام لعف : لسرا . ةيردصم : ام . تايآلاب نايتإلا نمضتم

 عمج هلال واولاب عوفرم لعاف بئان : نولوالا . حتفلا ىلع ينبم لوهجملل

 نوكت نا زوجيو . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم
 ليوأتب : اهدعب امو ةيردصملا اام» نوكتف . هيبشتلل رج فرح : فاكلا

 - ردصم  قلطم لوعفمب ًاقلعتم رورجملاو راجلاو .فاكلاب رج لحم يف ردصم
 . مهمتا ىلا تايآلاب نيلوالا نايتإك ةيآب ًانايتإ انتأيلف : ريدقتلا . فوذحم

 . بارعالا نم اهل لحم ال ةيردصملا «ام» ةلص «نولوالا لسرا» ةلمجو
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 ١ يلق اعضاقأ وكرت مقدام ©
 0 يل يع

 . اهل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو

 . ةيفرظلا ىلع بوصنم تنمآب قلعتم نامز فرظ : لبق : ةيرق نم مهليق ©
 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و ةحتفلا هبصن ةمالعو فاضم وهو

 فرحب اظفل رورج مسا : ةيرق . ديكوتلل دئاز رج فرح : نم . ةفاضالاب
 كلذلو اهلها ةيرقلاب داراو . «تنمأ» لعاف هنال الحم عوفرم دئازلا رجلا

 امال



 : ىنعلا نال «نيرخخآ ًاموق» ةرشع ةيداحلا ةيآلا يف لاقو ملظلاب اهفصو

 هيأ ,فاضملا لح «لها» فاضملا فذحبو . نيرخآ ًاموق انأشناو ًاموق انكلها
 . هلمم «ةيرق»

 : يفو ظفللا ىلع ةيرقل - تعن  ةفص رج لح يف : ةيلعفملا ةلمجلا : اهانكلها ©

 . انب هلاضتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : كلها .: لحملا ىلع عفر لحم
 بصن لحن يف لصتم ريمض «اه» و . لعاف عقر لخ يف لصتم ريمسم ةانا و

 0 . هب لوعفم
 : مه . ةدئاز ءافلا . ماهفتسا ظفلب بيجعت فلآ فلالا : نونمؤي مهفأ ©

 ' توبثب عوفرم عراضم لعف : نونمؤي . أدتبم عفر لح يف 'لصفتم عفر ريمض
 يف :«نونمؤي' ةيلعفلا ةلمجلاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا

 كمه ريخ عفر لح

 ثلا اتاري م “
 2 © نيم

 يام لعق : لسرا . اه لمع ال ةيقان : ام . ةيفانتسأ وارلا : اشلسرأ امو ©

 ' يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛ان» و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم

 ْ 1 ْ | : . لعاف عفر لحم

 . ةيفرظلا ىلع بوصنم انلسرأ اب قلعتم نامز فرظ : لبق : ًالاجر الإ كلبق ©
 رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم بطاخملا ريمض فاكلاو . ٍفاضم وهو ةحتفلاب

 بولصنم هب لوعفم : ًالاجر . اه لمع ال رصح ةادإ : الا . ةفاضالاب
 . ةحتفلاب

 . ًالاجرل - تعن - ةفص صن لحم يف ةيلعفلا ةلبجلا : مهيلا يحون ©

 ريمض لعافلاو لققلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عزفرم عزاضم لعف : : يحون
 ١ همه و يخونب قلعتم رورجبو راج : مهيلا ٠ نحن هريدقت ًابوجو رتتسم
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 الاجر لب ةكئالملا انلسرا امو : ىنعمب . ىلإب رج لحم يف نييئاغلا ريمض
 . ءاشن ام مهيلا يحون

 مزاج طرش باوج ةلمجلاو مدقتم طرش باوج يف ةعقاو ءافلا : اولأس اف ©

 نال نونلا فذح ىلع ينبم رما لعف : اولأسا . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم

 فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم

 . ةقراف

 هيلا فاضم : ركذلا . فاضم وهو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ركذلا لهأ ©

 هللا ننسي نوفراعلا ةقباسلا ةيهلالا بتكلاب ملعلا لها : ىنعمب ةرسكلاب رزرجم

 ضام لعف : متتك . مناج طرش فرح : نإ: نوملعت ال متنك نإ ©

 لحم يف طرشلا لعف كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان

 «ناك" مسا عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم نيبطاخملا ريمض ءاتلا . نإب مزج

 عراضم لعف : نوملعت . اه لمع ال ةيفان : ال . روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 ال) ةلمجو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبقب عوفرم
 اراصتخا «نوملعت» لوعفم فذحو «ناك» ريخ بصن لحم يف «نوملعت

 كلد نوملعت ال متتك نا : ريدقتلا . هانعم مدقتل فوذحم طرشلا باوججو

 . ركذلا لها اولأساف

 «© َنيَحواسراطا تنال عضو
 ةقباسلا ةيآلا يف ةدراولا «انلسرا ام» ىلع واولاب ةفبطعم : مهانلعج امو «

 يأ . لوا هب لوعفم بصن لحم يف نييئاغلا ريمض «مه» و . اهبارعا برعتو

 . لسرلا انلعج امو

 . ةحتفلاب بوصنم ناث هب لزعفم : ًادسج : ماعطلا نولكاي ال ًادسج ©
 واولاو نونلا توبثي عوفرم عراضم لعف : نولكأي . ال لمع ال ةيفان : ال
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 ١ ةحلقلاب بوصتم هب لوعفم : ماعطلا . لعاف عفر لحب يف لصتم ريمض

 . السجل - تعن  ةفص بصن لحم يف «ماعطلا نولكأي ال١ ةيلعفلا ةلمجلاو

 , نولكأي اوناك لب . نيمعاط ريغ دسج يوذ هلبق ءايبنالا انلعج امو : ىنعمب

 1 . سائلا رئاسك نوبرشيو

 ؛ لمفأ: اثاك . اه لمعال ةيفان : ام . ةفطاع وارلا : نيدلاخ اوناك امو ©
 ! يف لصتم 'ٌريمض واولا .: ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلعينبم صقان ضام

 | ءايلإب بوصنم «ناك» ربخ : نيدلاخ . ةقراف فلالاو «ناك» مسا عفر لحم

 ىنعمب . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس رئكذم عج هنال

 . مهريغ تام امك اوتام لب اودلخ امو

 «*  َنورئْلموَدَت سومر دعل ا روم هر دو سس 86 أ 0 وجا < و
 لأ لف : قدس, ةقم : مل: مهاتيجتاف دولا مهاتقدص مث ©

 ' يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض اان و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم

 . لوا هب لوعفم بصن لحن يف نيبئاغلا ريمض ؛منه) و . لعاف عفر لحم

 ' مهاندعو ام يا دعولا محل انزجنا مث : ىنعمب . اهبارعا برعتو «مهانقدص»

 0 . صصنلا نم هب

 ' لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوضوم مسا : نم . ةفطاغب واولا : ءاشن نمو «©
 : هدلعب ةيلعفلا ةلمجلاو. . مهانيجنآ يف نيبئاغلا يمض لع فوطعم بصن ش

 'لعافلاو ةحتفلاب عوفرم عراضم لعف : ءاشن . اهل لحم ال لوصوملا ةلص
 ْ 00 . نحن هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض

 . انهلثم'برعتو «مهانيجنأ» ىلع واولاب ةفوطعنم : نيفرسملا انكلهاو ©

 ! نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال ءايلاب بوصنم:هب لوعنفم : نيفرسملا
 . نيذناعملا نم رفكلا يف نيفرسملا ؛ ىنعمب : درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا
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 ٠١ يكل لوفاة لكانت © مح ب ار مس ورم
 : لزنا . قيقحت فرح : دق . ديكوتلاو ءادنبالل ماللا : مكيلا انلزنأ دقل ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض اان» و .. انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف
 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو انلزنأب قلعتم رورجمو راج : مكيلا . لعاف

 بوصنم هب لوعفم ميركلا نآرقلا هب دارملا : ًاباتك : مكركذ هيف ًاباتك ©

 رخؤم أدتبم : مكركذ . مدقم ريخب قلعتم رورجيو راج : هيف . ةحتفلاب
 لحم يف مضلا ىلع ينبم برعلا يا نيبطاخملا ريمض فاكلا . ةمضلاب عوفرم

 يا «مكركذ هيف١ ةيمسالا ةلمجلاو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج

 . ةظعوملا : ركذلاو . ًاباتكل - تعن - ةفص بصن لحم يف مكتظعوم

 . ةعمسلا نسحو .تيصلا

 ةدئاز : ءافلا . ماهفتسالا ظفلب خيبوت فلأ فلالا وا ةزمهلا : نولقعت الفآ ©:
 توبثب عوفرم عراضم لعف : نولقعت . امل لمع ال ةيفان : ال . - ةيئييزت -

 اهيا نولقعت الفأ : ىنعمب . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا
 . هب اونمؤتف برعلا

 ١ ١ نر ءاموقا عرج ملا للط تاك يقم [صقوَو »4 ب ب را سر يك ك1 2 ش
 لحم يف نوكسلا ىلع ةينبم ةيربخ : مك : ةيفانئتسا واولا : اذنمهصق مكو ©

 ًاريثك ًاددع : ريدقتلا «مك» نم ةفوذحت لاحب قلعتم رورجتو راج : ةيرق نم ©

 اهفصو كلذل اهلها ةيرقلاب دارا هنال . انكلها . ىرقلا لها نم هنوك لاح

 . نيرخآ ًاموق انأشناو ًاموق انكلها ىنعملا نال «نيرخآ ًاموق» لاقو ملظلاب

 ىلع ةيرقلا لهال - تعن  ةفص بضن لح يف ةيلعفلا ةلمجلا : ةملاظ تناك ©:
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 ؛ ضم لعف : تناك . ظفللا ىلع رج لحم ينو . ًاموق:يا ظفللا ال عضوملا
 ! ريمثض «ناك١ مساو . اهل لحم ال ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم صقان

 ّْ . ةحتفلاب بوصنم «ناك» ربخ : ةملاظ . ىه هريدقت ًاناوج رتتسم

 . «انمصق» بارعا برعت : انأشنا . ةفطاع واولا : انأشنأو ©

 ' ةينفرظلا ىلع بوصنم انأشنأب قلعتم نامز فرظ : دبعب : ًاموق اهدعب ©
 رج ل يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمصض انا و . ةحئفلا هبصن ةمالعو

 ,٠ ةحتتفلاب بوصتم هب لومفم| هرق . ةفاضالاب

 عج اهل الا اهبصت ةمالعو اهم ةيوصنم اسوق - تعلن -ةفض: نيرخآ ©

 ْ . درفملا ةكرح نم ضوع نونلاو لاس ركذم

 ه8 نوري مهاد كراوقعككي 7 تس 2
 | ل ينبم «نيح» ىنعمب مزاج ريغ طرش مسا : الل . ةيافانثتسا ءافلا : املف ©

 ُْ , ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نوكسلا

 . اولا: 0

 1 يا فاس رج لع ف ءاسأب نسحأ» هللا ةلحجلاو  ايالع ةدش

 ١ . تارعالا نم امل لحم ال ةءاجف فرح : اذا : نوضكري اهيف مه اذا ©

 . عراضم لعف : نوضكري . أدتبم عفر لحم يف لصفنيف عفر ريمض : مه

 . نوبرهي : ىنعمب لعاف عفر لحن يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبقب عوفرم

 ال مزاج ريغ طرش باوج «نوضكري اهنم مه» ةيمسالا.ةلمجلاو . نيعرسم

 . نوضكريب قلعتم رورجمو راج : اهنم . بارعالا نم اهل لحم
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 ١١ نعام يكسو امل اونجئاراولاجا ©

 لل لال بن نو لع يف هلا لبو ابرج ا: اوضكرتت ال«
 لعف : اوضكرت . ةمزاج ةيفان : ال . اوضكرت ال مهل ليقف يا . فوذحم

 لحم يف لصتم ريمض واولا . نونلا فذح همزج ةمالعو الب موزجم عراضم
 . ةقراف فلالاو لعاف عفر

 فذح ىلع ينبم رما لعف : اوعجرا . ةيفانكتسا واولا : ام ىلا اوعجراو ©
 عفر لح يف لصتم ريمض واولاو ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم نال نونلا :

 مسا : ام . اوعجراب قلعتم رورجيو راج : ام ىلا . ةقراف فلالاو لغاف

 . ىلإب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم

 ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : هيف مقفرتأ ©
 بئان عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم نيبطاخملا ريمض ءاتلا . كرحنللا عفرلا

 . «فرتأ» لعفب قلعتم رورجمو راج : هيف . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف
 نوكت نا زوحيو . بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص «هيف متفرتأ١ ةلمجو
 نم اهل لحم ال ةيردصملا ام ةلص (هيف متفرتا» ةلمجو . ةيردصسم «ام»

 يتلا معنلا ىلا : ىنعمب ةمعنلا راطبإ وهو مكفارتا ىلا : ريدقتب . بارعغالا
 نال . مكميعن وا مكمعنت ىلا : ىنعمب وهو مكفرت ىلا وا . مكترطبا
 ؛ 2. ميعنلاو معنتلا : فرتلاو . ةمعنلا راطبا : ينعي فارتالا

 اهرج ةمالعو هلثم ةرورجم لوؤملا ردصملا ىلع واولاب ةفوطعم : مكنكاسمو ©
 عمج ةمالع ميملاو ٠ ةفاضالاب رج لحم يف نيبطاخملا ريمض فاكلا . ةرسكلا

 . روكذلا

 يفو . ادغ نوبذعت وا مكلاعا نع نولأست : ىنعمب : نولأست مكلعل ©

 ريمض فاكلاو لعفلاب هبشم فرح : لعل . خيبوتلاو مكهتلا ىنغم ةلمجلا
 : نولأست . روكذلا عمج ةمالع ميملاو «لعل» مسا بصن لحم يف نيبطاخملا

 يف لصتم ريمض واولاو . نونلا توبثب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف
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 ,«لعلا ربخ عفر لحم يف «نولأست» ةيلعفلا ةلمجلاو . لعاف بئان عفر لحم

 ..مكنكاسمو مكلاومأب لزنو مكيلع ىرج اع ًادغ نولاست مكلعل : ىتعمب

 ه» َييِلطاتْحإ بوبا, 5 ١
 لصتم ريمبش والا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق ©

 . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف

 انو . حلب برصتم فاضم دام : ليو . هنت : اي  اذليو اي#

 00 . الاب رج لح يف نيلكفلا ريب

 .. ليلعتلا ديفي لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ن : نيملاظ انك انإ ©

 ١ «نإ» مسأ بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيملكتملا ريمض ةمغدملا ؛انالو

 ريمض اان و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ىنبم صقان نضام لعف : انك

 ,«ناك» ريخ: : نيملظ . «ناك» مسا عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيملكتملا

 | يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ماس ركذم: عمج هنال ءايلاب برصنم
 : ٠ نا ربخ عفر لحن يف نيملاظ انك١ ةيلعفلا ةلمجلاو . درفلا

 ١٠ ندم صح ا َكَلبَكَناَم 3

 ضام:لعف: : تلاز . ال لمع ال ةيفان : ام . ةيفانعسا ءافلا : تلاز امف ©
 . اهل لحم ال ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم صقان

 نا وا «تلاز ام» مسا عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم ةراشا مسا : مهاوعد كلت ©
 اي» ىلا ةراشالاو . باطخ فرح فاكلاو دعبلل ماللاو «يت» وه ةراشالا مسا

 . مهاوعد ىوعدلا كلت تلاز اف : ريدقتب يأ «ىوعدلا» ىنعمب , اهنال «انليو

 ةحتفلاب بوصنم «تلاز اما ربخ ىوعد «ةوعدلا» : ئنعمب : ىوعدلاو

 .٠ ةفاضالاب رج لح يف نيبئاغلا زيمض «مه) و . رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا

 يا . اهربخو «تلاز ام» مسال ةبسنلاب ريخأتلاو ميدقتلا لوقلا اذه يف زوجيو
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 «مهاوعد» و . ًامدقم «تلاز ام» ربخ بصن لحم يف «كلت» نوكت نا زوجي
 . ًاعوفرم ًارخؤم اهمسا

 ينبم ضام لعف : لعج . ءادتباو ةياغ فرح : ىتح : مهانلعج :ىتح ©

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هان» و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع

 . لوا هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض (مه» و . لعاف عفر

 تابنلا لثم ىنعمب ةحتفلاب بوصنم ناث هب لوعفم : نيدماح ًاديصخ ©

 ءايلا هبصن ةمالعو لعجب بوصنم ثلاث هب لوعفم : نيدماخ . دوصحملا

 بصنو . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هلال
 ثلاثلاو يناثلا نالوعفملاو هل ناربخنو أدتبم اهلصا ليعافم ةثالث «لعج» لعفلا

 ديصخلا ةلئامل نيعماج مهانلعج ىنعمب دحاولا لوعفملا مكح امههمكح
 هلمع نأل .ليعافم ةثالث ىلا «لعج» لعفلا ةيدعت ببس وه اذهو . دومخلاو

 . نيلوعفم ىلا ةيدعتلا ٌالصأ

 ١ ميلود «
 ضام لعف : قلخ . ال لمع ال ةيفان : ام . ةيفانثتسا واولا : انقلخ امو ©:

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض هانا . انب هلاصتال نوكسلا ىلع يتبم
 ةفوطعم : ضرالاو . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ضرالاو ءامسلا ©

 . اهلثم ةبوصنم ؛ءامسلا» ىلع واولاب

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ةفطاع : راولا : امهثيدب امو ©

 . ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : نيب . بوصنم ىلع فوطعم هنال بصن
 . رقتسا : هريدقت رمضم لعفب قلعتم فاضم وهو ةحتفلا هبصن ةمالعو

 ةمالع فلالاو . دامع : ميملا . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهملاو

 نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «اههنيب رقتساا ةلمجو . اه لحم ال ةينثتلا

 . بارعالا
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 نم ضوع 'نونلاو ملاس ركذم عغمج هال ءايلاب بوصنم «انأل نم لاح : نيدعال ©

 . نيهال : ىنعمب درفملا يف ةكرحلاو نيؤنتلا

 ل ا

 ١ نيك نط نم همر 1 را +4
 ىلع ينبم ضام لعف : اندرا . مزاج ريغ طرش فرح : ول: اذدرا ول ©

 ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ةان» و . انب هلاصتال نوكسلا

 . اهل لجم ال ةيئادتبا «اندرأ»

 عراضم لعق : ذخاتت . بصنو ةيردصنم فرح : نا: ًاوهل ذختن نا«
 .هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو نأب بوصنم

 :(نأل ةلص (ذختن١ ةلمجو . ميخفتلاو ميظعتلا ىلع هناحبس هللا يا . نحن

 ا لا . اهب لحم ال ةيردضلملا

 ْ .' ةحتفلاب بوصنم ذختن هب لوعفم : ًاوهط : اندرال هب لوعفم
 فيت ميزكلا لولا لو. ةأرلا ليقب .٠ نسبيا لها ةملب لولا يحسم

 : . هللا ءادأ ةرفكلل

 يف ةعقاو : ماللا . ال لحم ال مزاج ريغ طرش باوج : ةلمجلا : هانذختال ©
 . ىلع ينبم بئاغلا ريمض ءاهلاو «اندرا» بارعا برعت : انذختا . ؛ول» باوج
 : . هي لوعفم بصن لحم يف مضلا

 ':لحم :يف نوكسلا ىلع ينبم «دنع» ىنعمب : ذختاب قلعتم رورجمو راج : اندل نم ©

 ؛نم *' انه اهانعمو . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمضأ «انا و . نمب رج
 :راجلاو . سنإلا نم ال ةكئالملا نم يا «اندل نم»:ليقؤو .انتردق ةهج

 ْ . يناثلا «ذختا» لوعفم لحم لح ٍءاندل نم رورجعم لاو

 ينبم صقان ضام لعف : انك. ا ا

 ا1ةكد



 ريخ : نيلعاف . نإب مزج لحم يف طرشلا لعف «ناك» لعفلاو «ناك» مسا عفر

 ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال ءايلاب بوصنم «ناك»
 . هانعم مدقتل فوذحع طرشلا باوجو . درفملا يف

 ايفا ناكر دوسي رف
 يقلب

 2و

 © دوم
 رهللا ذاختا نع بارضالل فانثتتسا فرح : لب: قحلاب قذقن لي ©

 عوفرم عراضم لعف : فذقن . ىلاعتو هناحبس هتاذل هنم هيزنتو بعللاو

 . يمرن : ىنعمب . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمنفلاب

 . فذقنب قلعتم رورجمو راج :. قحلاب

 ءافلا : همغديف . فذقتب قلعتم رورجبو راج : هغمديف لطابلا ىلع ©
 هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : همغدي . ةفطاع

 بصن لح يف مضلا ىلع ينبم بئاغلا ريمض ءاهلاو . وه هريدقت ًانارج

 لاحب اقلعتم «لطابلا ىلع» رورجملاو راجلا نوكي نا زوجيو . هب لوعفم

 غامدلا ةجشلا غلبت ىتح هجشيف وا هقحميف ىنعمب «قحلا» نم ةفوذحم

 كالها يف ةعيدب ةغلابم ميركلا ريبعتلا اذه يفو . هغامد رسكيف :ىنعمب

 ش . لطابلا

 نم هل لحم ال ةءاجف فرح : اذا . ةيفانئتسا ءافلا : قهاز وه اذاف ©

 عوفرم ازه) ربخ : قهاز . أدتبم عفر لحم يف بئاغلا ريمض : وه .بارعالا

 اهل لحم ال ةيفانثتسا «قهاز وه» ةيمسالا ةلمجلاو . كلاه ىنعمب . ةمضلاب

 . بارعالا نم

 . مدقم ريخب قلعتم رورجمو راج : مكل . ةيفانثتسا واولا : ليولا مكلو ©

 ىتعمب ٠ ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : ليولا . روكذلا عمج ةمالع ميلاو ش

 . كالهلا ليقو . منهج يف داو مسا : ليولا : ليقو . باذعلا مكلو

 ب ا ااؤالا



 , ىلع ينبم لوصوم مسا «أاما ؤ . زج فرح «نما اهلصا : نوفصت امم ©

 ٠ . ىتعم نم «ليولا» يف اب قلغتم رورجملاو راجلاو نمب رج لحم يف نوكسلا
 ؛ لحم يف لصتم ريمض واولاو .نونلا توبثب عوفرم عراضُم لعف : نوفصت
 .نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص (نوفصت» ةيلعفلا ةلمخجلاو . لعاف عفر

 '. هب لوعفم هنال لحملا بوصنم ريمض لوصوملا ىلا ذئاعلاو .بارعالا

 نا زوجيو ةتمكح ىلعو هناحبس هيلع زوجي ال امم هب هنوفصت امم : ريدقتلا

 .رجأ لح يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو «ام» نوكتف . ةيزلصم «ام» نوكت
 ةيردصملا «ام» ةلص «نوفصت» .ةلمجو . هب هايا مكفصو نم : ريدقتلا . نمب
 . اهل لال

 الكروزدابعئع ورجال دنعْمو لو لوما نمو ١3 ا ا ل
 1 لمس

 2 © نور
 !قلعتم ميظعتلل رورجيو راج : هل . ةيفانتسا واولا : تاومسلا يف نم هلو ©

 ,ًادتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . مدقم ربخب
 ؛«رقتشا» هريدقت رمضم لعفب قلعتم رورجمو راج .: تاومسلا يف .رخؤم

 اهل لج ال لوصوملا ةلص «ضرالاو تاومسلا يف رقتسا# ةيلعفلا ةلمجلاو

 :اا . ًاكلمو ًاقلخ امهيف نم لك هلو ىنعمب

 :٠ نمو . اهلثم ةرورجم «تاومسلا» ىلع واولاب ةفوطعم : نمو ضرالاو ©

 . اهلثم عفر لحم يف يهو ىلوالا «نم» ىلع واولاب ةفوطعم

 لعفب قلعتم ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا لع بوصنم ناكم فرظ : مدفع ©

 ال لوصوملا ةلص «هدنع رقتسا» ةيلعفلا ةلمجلاو . رقتسا هريدقت اشيا رمضم
 0 . ةكئتالملا نم هدنع نمو يا . احل لحم

 !لحم يف وا لاح بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : هتدابع نع نوربكتسي ال ©
 ؛. يناثلا «نم» أدتبملل ًاريخ نوكت نا زوجيو «نم» لوألا ادتبملل ناث ربخ عفر
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 نوربكتسيب قلعتم رورجبو راج : هتدابع نع . ةيفانئتسا «نما# واو نوكتو
 . هيلا فاضم ميظعتلل رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو

 . اهبارعا برعتو «نوربكتسي ال» ىلع واولاب ةفوطعم : نورسحتسي الو ©
 ءايعالا وهو روسحلا نم غلبا راسحتسالاو . ةدابعلا نع نولكي الو : ىنعمب ا

 عوفرم عراضم لعف : نوربكتسي . اهل لمع ال ةيفان : ال : اهبارعاو بعتلاو

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب

 2 هقول نو <
 0 ل اللا

 ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف يهو عفر لحم يف ةلمسجلاو
 : ريدقتب يا هيلع لدي ام دوجول اطوعفم فذحو لعاف عفر لحم يف لصتم

 . هناحبس هنوهزني : ىنعمب . هنوحبسي 0

 .ةحتفلاب ةيفرظلا ىلع بوصنم نوحبسيب قلعتم نامز فرظ : راهنلاو لدللا ©

 . اهلثم ةبوصنم «ليللا» ىلع واولاب ةفوطعم : راهنلاو

 «نوحبسي» بارعا برعت : نورتفي . ال لمع ال ةيفان : ال : نورتفي ال ©

 . هناحبس هتدابع يف نورصقي الو نوفعضي ال : ىنعمب

 © نورتيم راها 1
 وا ةيوست ةزمهم ةقوبسم اهنال ةعطقنم يهو «لبا ىنعمب فطع فرح : مأ ©

 . اهدعب امل راكنالاو اهلبق امع بارضالاب تنذآ دق اهدعب ةزمهلاو . ماهفتسا

 . نينكاسلا ءاقتلال ميملا ترسكو

 ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوذختا ©

 رورجمو راج : ضرالا نم .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ضرالا نم ةهلا ©
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 . ةهلآ نم ةفوذخم ةفصب وا اوذختاب قلعتم

 ' : مه . ةطآل - تعن ل ةفص بصن لحم يف ةيمسالا ةلمجلا : نورشني مه ©

 «مخلا أدتبملا ربخ عفر لح يف «نورشني» ةيلعفلا ةلمحلاو . ىتوملا نورشني

 : ىتوملا ءايحإ ىلع ةردق محل . نيرقتحم ضرالا نم ةحلا مهل اوذختا مأ .: ىنعمب

 يأ ؟ ىتوملا نورشني فيكف نولقعي ال مه لب ؟ هناحيبس هللا اهييحي امك
 0( ؟, توملا دعب مهنوثعبي

 0 نوصي اعين لإ ءامهِفناكَوأ ١" / 0 0 31 7100 ل ا 1
 ' ضام لعف : ناك . مزاج ريغ طرش فرح : ىل: ةهلا امهيف ناك ىل ©

 ' . مالقملا «ناك» ربخب قلعتم رورجمو راج : امههيف . حتفلا ىلع ينبم صقان
 :رخؤملا نإك» مسا : ةآ . هل لحم ال ةيتثتلا ةمالع فلالاو . دامع : ميملا

 ' لصخ يا «دجو» ىنعمب ًامات ًالعف ناك نوكت نا زوجيو ١ ةمضلاب عوفرم
 «ناك) لعاف «ةملآ» و . ناكب ًاقلعتم ؛امهيف» رورجملاو راجلا نوكيف مدعلا نم

 0 ' ١ . ةمضلاب ًاعوفرم

 1 نال «هللا ىوس ٠ 8هللا ريغا ىنعمب ب ةدحاو ةملك ةباثمي ناتملكلا : هللا الإ ©

 ةملك هدغب يذلا مسالاو وه ربتعيو ءانثتسا ال يفصو فرح انه هالإ»

 1 . ةهلآل - تعن  ةفص عفر لحم يف هللا الإ» و .ةدحاو

 . ماللا . بارعالا نم اهل لحال مزاج ريغ طرش باوج ةلمجلا : اقدسفل ©
 : ءات:ءاتلا .' حتفلا ىلع ينبم يضام لعق : اتدسف . اول» باوج يف ةعقاو

 ا . لعاف عفر لحم يف نينثالا ريمض فلالاو م اهل لحم ال ثينأتلا

 ' _ ردصم د قلطم لوعفم : ناحبس . ليلعتلل ةيفانئتسا ءانغلا : هللا ناحيسف ©

 , : ةلالجلا ظفل هللا . فاضم وهو «حبسأا هريدقت فوذحم لعفب بوصنم

 1 . :ةرسكلا رجلا ةمالعو ميظعتلل رورجم هيلا فاضم

 تا



 وهو . هناحبس هنم لدب وا ةلالجلا ظفلل - تعن  ةغفص : شرعلا بر ©

 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : شرعلا . فاضم

 ةنماثلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «نوفصت امم» بارعا برعت : نوفصي امع ©

 بر هللا ناحبسف : ريدقتلا . هناحبسب قلعتم رورجملاو راجلاو . ةرشع

 . مهفصو نع هناحبس ههزنأ يأ مهفصو نع شرعلا

 © عتيل
 ال : ىنعمب شرعلا بر نم لاح بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : لأسي ال ©

 قحي ال زعو لج هلعفي ام نال قلطملا فرصتملا هنال هناحبس هلعفي امع لأسي

 ينبم عراضم لعف : لأسي . اه لمع ال ةيفان : ال . هنع لأسي نا دوبعمل

 وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلا بئانو ةمضلاب عوفرم لوهجملل
 . ىلاعت هللا ىلا دوعي

 نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا «ام2 و رج فرح ؛نع» هلصأ : لعقي امع ©

 عرفرم عراضم لعف : لعفي . لأسيب قلعتم رورجملاو راجلاو نعب رج لحم يف

 «لعفي» ةيلعفلا ةلمجلاو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب

 . هب لوعفم هنال ًالحم بوصنم ريمض دئاعلاو . اهل لحم ال لوصوملا ةلص

 : اهدعب امو !ام» نوكتف . ةيردصم «ام» نوكت وا . هلعفي ابع : ريدقتلا

 نم اهل لحم ال ؛ام» ةلص «لعفي» ةلمجو . نعب رج لحم يف ردصم ليوأتب

 . بارعالا

 ىلع ينبم لصفنملا نييئاغلا ريمض : مه . ةيفانئتسا : واولا : نولأسي مهو ©

 عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : نولأسي . ًادتبم عفر لح يف نوكسلا

 ةلمجلاو . لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو . نونلا توبشب

 مهنال نولأسي مهو : ىنعمب «مه» ربخ عفر لحم يف «نولأسي#» ةيلعفلا

 . نوءاطخ نودبعتسم نوكولمت

 ا١آاس



 دوو 1 مير وامة« ووتر 7
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 / . نيرشعلاو ةيداحلا ةميركلا ةبآلا يف تبرعا : ةهلآ هنود نم اوذختا مأ ©
 اهنم ةفوذجم ةفصب قلعتم هنال ةطلا نم ةفوذحم لاحب قلعتم هنود نم» و

 ْ . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو . اهيلع تمدقو
 ' ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال واولا تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رما لعف : لق ©

 . مهل لقف يا . تنا هريذقت ًابوجو هيف رتتسم
 ْ :اوناه . - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف ةلمجلا : مكناهرب اوتاه ©

 ١ لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم رما لعف
 فاكلاو ةجتفلاب بوصنم هب لوعفم : مكئاهرب . ةقراف فلالاو لعاف عفر
 ' : ىنعمب روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف نيبطاخملا ريمض
 ىلع مكناهرب اوتاه وا ةحلآ مهنا مكمعز يف نيقداص متنكإ نا مكناهرب اوتاه

 ا . ًاكيرش هلل نا مكفصو

 ' عفر لع يف نوكمسلا لع ينبم ةراشا مسا : اذه: يعم نم ركذ اذه ©
 : ركذ . هنع ءاكرشلا يفنو هللا ديحوت ىنعم يف دراولا ي ىحولا اذه يأ .أدتبم

 لحت يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . ةمضلاب عوفرم «اذه» ربخ
 : وهو ةفوذحملا ةلصلا ةلمجب قلعتم ناكم فرظ : يعم . ةفاضالاب رج

 ! نيذلا ركذ اذه : ىنعملا . ةفاضالاب رج لحم يف ملكتملا زيمض ءايلاو فاضم
 أ ركذ وأ يعم نيذلل ةظع هيف نآرقلا اذه يأ . هتمأ_ ينعي . يعم مه

 0 . يل نيرصاعملا
 , ركذو . اهبارعا برعتو اهلبق ام ىلع واولاب ةقوطعم : يلبق نم ركذو ©

 ٠ . ءايبنالا مما يا ممالا نم يل نيقباسلا

 ' أدتبم : رثكأ . فانئتسالل هل لمع ال ٍبارضا فرح : لب : مهرثكأ لب ©

 اما



 : ال . ؟مهرثكا» أدتبملا ربخ عفر لح يف ةيلعفلا ةلمجلا : قحلا نوملعي ال ©

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : قحلا . لعاف عفر لحم يف لصتم

 لحم يف نيبئاغلا ريمض : مه . ببستلل ةيفانثتسا ءافلا : نوضرعم مهف ©

 نوتلاو لاس ركذم عمج هنال واولاب عوفرم ؛مه» ربخ : نوضرعم . أدتبنم عفر
 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع

 ضام لعف : لسرا . اهل لمع ال ةيفان : ام . ةيفانئكتسا واولا : انلسرا امو ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ؛ان» و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم

 لوسر نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجبو راج : لوسر نم كلبق نم ©

 .ديكوتلل دئاز رج فرح : نم . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمصض فاكلاو
 . انلسرال هب لوعفم هنال الحم بوصنم ًاظفل رورجم مسا : لوسر

 لعف : يحون . هل لمع ال يفنلا دعب قيقحت فرح : الإ : هيلا ىحوت الإ ©

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم
 . يحونب قلعتم رورجمو راج : هيلا . نحن هريدقت ًابوجو

 ريمض ءاهلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نأ : ائأ الا هلإ ال هثأ ©

 : هلا . 2نا» لمع لمعت سنجلل ةيفان : ال . اهمسا بصن لحم يف لصتم

 : هريدقت ًابوجو فوذحم اهرببخو بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم هاله مسا
 ىلع ينبم لصفنم ريمض : انا . ءانشتسا ةادا : الا . دوجوم وا نئاك
 هيف تلمع امو «ال» عضوم هنال ؛هلا ال» عضوم نم لدب عفر لحم يف نوكسلا

 عم ؛نأ» و . هايا الإ ناكل ًابصن ىنثتسملا عضوم ناك ولو «نا» ربخ عفر

 كر را



 . هنأب يا رج لح يف ردصم ليوأتب اهربخو اهمسا

 نال نونلا فذح ىلع ينبم رما لعف : نودبعا . ةيبيس ءافلا : نوديعاف ©

 . لعاق عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةسمخلا لاغفالا نم هعراضم
 ريمض اهيلع ةلادلا ةرسكلاب ءافتكاو ًاراصتحا ةفوذحملا ءايلاو ةياقولل نونلاو

 ٠ هب لوعفم بصن لخ يف لصتم

 ٠١ نر ياي زلعب اءاق2105 «
 و فاصل فق لع بم شا اولاق . 0

 0 . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا

 ' لوقم - هب لوعفم بصن لح يف ةيلعفلا ةلمجلا : ًادلو نمحرلا ذختا ©
 | لعاف : نمجرلا . حيا لع ينبم سئم لمخ : ذختا .اومعز ىنعمب  لوقلا
 ؛ 150 701+ . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم

 ١ «حبسا» هريدقت فوذحم لعفب بوصنم - ردصم  قلطم لوعفم : هتاحيس ©

 , ههنا : قتعمب . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاطاو فاض وهو
 1 . ًادلو ةكئالملا هذاختا نم نوفصي وا نولوقي اع ًاهيزنت

 ' .اهلبق ام لاطبال ةيئادتبا وا فانعتسالل بارضا فرح : ,نومركم دابع لب ©
 ' ادئبم ربخ : دابع . بارعالا نم اهل لحم ال ةيفانثتسا اهذعب ةيمسالا ةلمجلاو

 ' ذابعل - تعن  ةفص ::نومركم . ةمضلاب عوفرم . مه هريدقت فوذحم

 , | نمإ ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج اهمال. واولا اهعفر ةمالعو اهلثم ةعوفرم
 . درفملا نيونت

 5 لقرب فل 7

 000 وقلب هوخيسي ل٠
 واولا ٠ ثونلا توبثب عوفرم عياضم لعف : هنوقمسي ؛ ا لمع ال ةيفان

 سل 70ا



 لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض
 يا . هب ءىدابلا وه نوكي ىتح ائيش نولوقي ال : ىنعمب . هب لوعفم بصن

 ال يا ةفاضالا بانم ماللا بينأف . مهلوقب : دارملاو . هلوق مهوق قبسي ال

 مدقت رقو . هئوقبسي الب قلعتم رورجبو راج : لوقلاب . مهلوقب هلوق نومدقتي

 . «لوقلا» وه ماللاب دوصقملاو هبارعاو هحرش

 عفر لحم يف نيبئاغلا ريمض : مه . ةيفانععسا واولا : نولمعب هرمأب مهو«

 رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو نولمعيب قلعتم رورجمو راج : هرمأب . أدتبم

 ةلمجلاو «نوقبسي» بارعا برعت . نوعدصي : يا : نولمعي . ةفاضالاب

 . «مه) ريخ عفر لحم يف «نولمعي» ةيلعفلا

 نوه ور | ا

 نومهو ضر وعَفْشئ الو مهلا دومه 2

 0. وف ا

 هريدقت ًائاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لحف : ام ملعي ©

 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . وه

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : نيب : مهيدبا نيب ©

 : يديا . رمتسم وه وا رقتسا : هريدقت فوذحمب قلعتم فاضم وهو

 نييئاغلا ريمض (مه» و . لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم

 .لوصوم لا

 : ىنعمب . اهلثم برعتو «مهيديا نيبا ىلع واولاب ةفوطعم : مهفلخ امو ©

 ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «هنوقبسي ال» ىلع واولاب ةفوطعم : نوعفشمي الو ©

 . «نوقبسي الا بارعا برعتو . ةقباسلا
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 قلعتم رورجتو راج : نمل . ال لمع ال رصح ةادا : ىضترا نملال ©
 ' ءاقتلال رسكلاب كرح يذلا نوكسلا ىلع ينبم لوصوم 53 3
 ردقملا حتفلا لع ينبص ضام لعف : ىضترا ٠ مالا( رج لع يف نيتكاسلا
 ةلمجلاو .ا وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلالا ىلع
 , ريملض دئاجلاو . تارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلض «ىضترا» ةيلعفلا
 : دارا نمل الا : ىنعمب . هاضترا نمل : ريدقتلا .. هب لوعفنم هنال الحم بوصنم
 ْ . هل اوعفشي نا

 ' ربختو . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : نوقفشم: هتيشخ نم مهو ©
 ' ركذم عمج هنال واولاب عوفرم «نوفئاخن)» ىنعمب (نوقفشما وهو . درفم ا(مه»

 . هرفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس

 وبدر رو 7 زنك 1مل <
2 08 

 نوكسلا ىلع ينبم مئاج طرش مسأ : نم , .ةفاتتسا دال: مهنم لكي نمو ©

 راثسم ريمض : لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال واولا تفذحو . ارعآ نوكس همؤزج

 لحب! يف نيبئاغلا ريمض «مه» و . رج فرح : نم . وه هريدقت ًاناوج هيف
 : «نم)ا لوصوم لا مسالا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجملاو راجلاو . نمي رج

 ' ريخخ عفر لحم يف هباوجو طرشلا لعف نم ةلمجلاو . ينايب رج فرح «نماو

 ' . ؟نما دعبل

 : اهل . «نإ» مسا بصن لحم يف ملكتملا ريم ءايلاو لعفلاب هبشم ديكوتو
 ١ نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : هنود نم . ةمضلاب عوفرم «نإ» ربخ
 ١ اهريخو اهمسا عم «نا» و ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءالاو «هلإ»

 تك



 . - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لح يف ردصم ليوأتب

 لح يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج ةلمجلا : منهج هيزجن كلذف ©

 يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ . طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلا .مزج

 عراضم لعف : هيزجن . باطخلل فاكلاو دعبلل ماللا . أدتبم عفر لحم

 ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقشلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم
 : منهج . لوا هب لوعفم بصن لحم يف ٍبئاغلا ريمض ءاهلاو . نحن هريدقت

 فرصلا نم ةعونمم اهمال ةملكلا نونت لو ةحتفلاب بوصنم ناث هب لوعفم

 . «كلذ» ربخ عفر لحم يف «هيزجن» ةلمجو . ثينأتلاو ةيملعلل

 لح يف «لثم» ىنعمب حتفلا ىلع ينبم مسا فاكلا : نيملاظلا يزجن كلذك ©

 نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا «اذ» و أدتبم هنا ىلع : عفرلا . بصن وا عفر

 . تيرعا : يزجن . باطخلل فاكلاو دعبلل ماللا . ةفاضالاب رج لح يف

 . «كلذك» أدتبملا ربخ عفر لحم يف «نيملاظلا يزجنا ةيلعفلا ةلمجلاو

 نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال ءايلاب بوصنم هب لوعفم :نيملاظلا

 ىلعو . نيملاظلا يزجن ءازجلا كلذ لثم : ىنعمب درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا

 ردقملا  ردصملا  قلطملا لوعفملا نع ةبئان فاكلا نوكت «بصنلا» يناثلا هجولا

 . كلذ لثم ءازج يزجن : ريدقتب . هل ًاتعن وا

 افق يرتكب

 : ل . ةدئاز واولا . ماهفتسا ظفلب راكنا فلا فلالا : نيذلا ري مل وا©

 فذح همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف: ري . بلقو مزجو يفن فرح

 لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ةلعلا فرح هرمخآ

 . نورفاكلا ملعي ملأ : ىنعمب

 ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اورفك ©

 . لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلاو . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 ت1



 . لغفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : ١٠١ ضرالاو تاومسلا نا«©
 لي قيل قل ةححلا نم دب ةركلاب بوصتم هذال مسا : تاومسلا

 : اهلم ةبوصنم «تاومسلا) .ىلع واولاب ةفوطعم : ضرالاو . ملاسلا ثنؤملا

 | دسم. دس 'ردصم ليوأتب اهربخو اهمسا عم ناو . ةحتفلا اهيصن ةمالعو

 0 . «ىري) يلوعفم
 ' ةلثك ًاعيجج اتناك : ىنعمب «نا» ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : ًاقتر ناك ©

 داراو. . اههنيب ءاضف ال ضرالاب ةقصال ءامسلا يا .'نيتمومضم يا ةدحاو
 ةغامج :,ىنعمب نيتدرفم نضرالاو تاومسلا لعج ينا ةينثتلا ةلمحلاب

 : صقان ضام لعف : اتناك . ًاقتر نك لقي مل كلذلو ضرالا ةعامجو تاومسلا
 ' ريمض فلالاو . اه لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلا . حتفلا ىلع ينبم
 | بوايشتم اهيوع ذ انقر ٠ ةذاك# مسا علب لح يف ةوكحلا ىلع ينيس تلا

 : . ردضم اهنال ةدرفم «ًاقتر» ةملكلا تءاجو . ةحتفلاب

 . هلأضتال نوكسلا ىلع ينبع ضام لعف : قف . ةيفانعسا ءافلا : امهانقتفف ©

 ' لحن يف لصتم ريمض ءاهلا . لعاف عفر لح يف لصتم ريمض هاند و . انب
 :قلعمب ٠ هل لحت ال ةينثتلا ةمالع فلالاو . دامع : ميملا . هب لوعفم بصن
 . اتناك نا دعب عباوتو ًاسمشو بكاوك امهانلعجو ضعب نغ اهضعب انلصفف

 1 . تابنلاو رطملاب امهانقتفف : ليقو . نيتقصالتم

 نم ٠ هانقتفا بارعا برعت : انلعج : ةفطاعوارلا : ءاملا نم انلعجو ©

 . انقلخ ىنعمب انلعجب قلعتم رورجمو راج : ءاملا

 فاضم : ءيش . فاضم وهو ةحتفلاب برصنم هب لوعفم : يح ءيش لك ©

 لك ينعمب اهلثم ةرورجم ء ءيشل - تعن - ةفص : يح ةرسكلاب رورجم هيلا
 ا . تابنو ناويح

 - ةينييزت - ةدئاز : ءافل . ماهفحسا ظفلب خيبوت فلأ فلالا : نوئمؤي الفأ ©
 ا دولا ثوب فرم اضم عف نونمؤي.. اه:لمع ال ةيفان : ال

 ٠. مالكلا قايس اهيلع لد ةفوذحم اهتلصو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض
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 درر اف فلو يودع ياك ضر افالعكو ١* هر 2س 200 م ا م 6 سس 0
 8 نود

 « لك ءاملا نم انلعجو » بارعا برعت : يساور ضرألا ْيف انلعجو © .

 فرصلا نم ةعونمم اهنأل « يساور 2 نونت ملو . ةقباسلا ةيآلا يف ةدراولا
 تاتباث ًالابج ضرالا يف انلعجو : ىنعمب - لعافم - نزو ىلع  نيونتلا -

 . هلحم «ىساور» ةفصلا تلحو «ًالابج» فوصوملا فذحف . خساور

 بوصنم عراضم لعف : ديمت . بصنو ةيردصم فرح : نا: مهي ديمت نا ©

 . يه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو . ةحتفلا هبصن ةمالعو نأب
 . ءابلاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض !مه» و ديمتب قلعتم رورجمو راج : مهب

 ليوأتب اهالت امو «نأ» و . اهل لحم ال ةيردصملا «نأ» ةلص «مهب ديمتا ةلمجو

 الثل وا . مهب ديمت نا ةهارك : ريدقتب فوذحم هلجال لوعفمب قلعتم ردصم

 كانهو . بارعالا ثيح نم اذه . برطضتو ليث يا برطضتو مهب دي

 صضرالا يف انلعجو : ردقملا لوقلاب دارملا لصا ىلع وهو . اباوص رثكا هجو

 فذح مث اهتبثتف مهب ديمت نا يا . مهب تدام اذا اهتيبشت نا لجال يساور
 لابجلاو ضرالا تبثي ىلاعت هللا نال ًاراصتخاو ًازاجيا سابتلالل ًاعفد «اهتبشنف»
 . هتاحبس هتداراب هلك اذهو  تلام  تدام اذا

 برعتو «ضرالا يف انلعج# ىلع واولاب ةفرطعم : ًاجاجف اهيف انلعجو ©
 . ةعساو يا ةحتفلاب ةيوصنم لاح : ًاجاجف . اهبارعا

 : لعل . ًاقرط : ىنعمب ةحتفلاب بوصنم انلعجل هب لوعفم : مهلعل البس ©
 . اهمسا بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و . لعفلاب هبشم فرح

 عراضم لعف يهو ؛ لعل ؛ ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : نودتهي ©

 مهعفانم ىلا يا لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم ا

 . اهيف
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 و 5 لاسر ر »سوو سك دا 2 رت و أ

 نوصوم اهني 00 د امس املا انلعَسو

 يف ؛ًالبس انلعجو» بارعا برعت : ًاظوفحم ًافقس ءامسلا انلعجو ©

 : ًاظوفحم . ةحتفلاب بوصنم انلعجل ناث هب لوعفم : ًافققس . ةقباسلا ةيآلا

 ' . فوقسلا نم ًاظوفحم ىنعمب ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم ًافقسل - تعن  ةفص

 ش (نوقفشم هتيشخ نم مهو» بارعا برعت : نوضرعم اهتابآ نع مهو ©

 . نيرشعلاو ةنماثلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا

 ل اس 1- 01 200

 8 وس رهو رجتو 121 ىف
 . أدتبم عفر لحن يف لصفنم ريمض : وه . ةينانئتسا واولا : يذلا وهو ©

 . ةوه» ريخ عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا
 | .:بارعالا نم اهل لحم ال لوصرملا ةلص ةلمجلا : راهنلاو لدللا قلخ ©

 هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم:ضام لعف : قلخ
 ىلع دولا ةفوطعم : راهنلاو . ةحتفلاب بوصنم هب.لوعفم : ليللا .

 : اهلثم ةيوصم «ليللا

 ةرابهنلاو ليللا» ىلع فطعلا يواوب ناتفوطعم : رمقلاو سمشلاو ©

 ْ . ةحففلاب اهلثم ناتبوصنم

 . يللا يَ لاح بصت لع يف ةيسالا لمد نوحبسي كلف يف لك ©
 : ةليلو موي لك علاوطلا سنج امبب دوصقملا نال نانثا امهو مهلك ىنعملاو رمقلاو

 ' عم رايقالا»و سومشلاب |هعمج يف ببسلا وهو اهعلاطم رثاكتل ةرئاكتم اهولعج

 : ةيفانعتسا ةيمسالا ةلمجلا نوكت نا زوجيو . دحاو رمقلاو ةدحاو سمشلا نا

 ةملكلا تنون دقو ةفضلاب عوفر ًادعبم : لك :. بارعالا نم اهل لال

 هسآاأ*



 .نوحبسيب قلعتم رورجو راج : كلف يف . مهلك يأ هيلإ فاضملا نم ًاضرع

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوحبسي
 لعج اهناو . أدتبملا ربخ عفر لحم يف ؛نوحبسي# ةيلعفلا ةلمجلاو . لعاف
 : ىنعمب : نوحبسيو . ةحابسلا وهو مهلعفب فصولل ءالقعلاو ريمضلا
 . ءاملا حطس ىلع حباسلا عارسا نوعرسي

 8# و ا مع

 : لعج . امل لمع ال ةيفان : ام . ةيفانغتسا : واولا : رشديل انلعج امو ©

 ينبم لصتمأ' ر يمض انفو ٠ اع هلاستال نودكسلا لع يبس فاس لعف

 قلعتم رورجمو راج : دحال يأ رشبل . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع

 فاكلاو ؛رشب» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجبو راج : دلخلا كليق نم ©
 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : دلخلا . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض

 طرش فرح : نا . ةدئاز ءافلا . امل لحم ال ماهفتسا ةزمه ةزمهلا : تم نإفأ ©

 كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تم . مزاج

 لحم يف حتفلا ىلع ينبم بطاخملا ريمض ءاتلاو . نإب مزج لح يف طرشلا لغف
 . لعاف عفر

 . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج ةلمجلا : نودلاخلا مهف ©
 . أدتبم عفر لحم يف نيبئاغلا ريمض : مه . طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلا

 نم ضوع نونلاو . ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم «مه» ربخ : نودلاخلا
 0 ا

 اوج ىلع طرشلا نم ماهفتسالا ةزمه لاقتناو هلعف ىلع طرشلا باوج

 ؟ تم نإ  نودلخي  نودلاخلا مها ريدقتب يا . مدقملا
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 انتلاَو قف فور وأبو نول 1ك شلح <30
 1 م و سوو

 ' *© توعجت

 / هيلإ فاضم : سفن :ةمضلاب عرفرم أدتبم : لك : توم ا ةقئاذ سفن لك ©

 هيلإ فاضم : توملا . :ةمضلاب عوفرم أدتلا ربخ : ةقئاذ . ةرسكلاب رورجم

 1 ةيلوعفلا ىلع «توملا» بصنو اهنيونتب توملا ةقئاذ :اهلصأو . ةرسكلاب رورجم

 : . ةفاضالاب رجف لوعفملا ىلا تفيضا 'نيونتلا فذح دنعو

 ٠ ةمضلاب عوفرم عراضم لعف .: ولبن . ةيفانئتسا واولا : يشلاب مكولينو ©

 . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقشلل واولا ىلع ةردقملا
 ! ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم نيبطاخملا ريمض فاكلا

 ' يا رشلاب مكريتخن يا ولبنب قلعتم رورجمو راج : رشلاب . روكذلا عمج
 ْ ٠ . مكيلع ايالبلا طيلستب

 لوعفم : ةنتف . اهلثم ةرورجم ارشلا» ىلع واولاب ةفوطعم : ةئتف ريخلاو ©

 ' ٠ "الب ةةنتف» ىنعم نال هظفل ريغ نم مكولبنل - دكؤم ردصم - قلطم

 00 . ةيونعملا مكاوقل ًارابتخا معئلاب مكرمخنو ىنعمب

 , بضن لحم يف اهدعب ةيلعفلا ةلمجلاو . ةيلاح واولا ::نوعجرت انيلاو ©
 - لعف : نوعجرت . نوعجرتب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : ائيلا .لاح
 . لإ جا قو لع يف لم حض داو + ةزقل توب مهرس يات
 000 . لوهتتملل ينم لمفلا نال

 و ير

 . كومطاوياف 0 كو ور 2/2 اهياذإَو 531

 0008© نور نا ركزو

  نامزلا نم لبقتسي ال فرظ : اذا . ةيفانثتسا وارلا ؛ نيذلا كآر اذإو © |
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 ينبم ضام لعف ىأر . ةمزاج ريغ طرش ةادا هباوجب قلعتم هطرثل ضفاخ

 يف حتفلا ىلع ينبم بئاغلا ريمض فاكلاو رذعتلل فلالا ىلع ردقملا حتفلا ىلع

 دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف «نيذلا كآر» ةيلعفلا ةلمجلاو . لعاف عفر

 , هاذا فرظلا

 ريمض رواولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اورفك ©

 . «ام» ىنعمب ةيفان ةلمهم ةففغغ : نا : اوزه الا كنوذختيب نا«

 لح يف لصتم ريمض واولا . نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف :كنوذختي

 لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم بطاخملا ريمض فاكلاو . لعاف عفر

 . ةحتفلاب بوصنم ناث هب لوعفم : اوزه . رصح ةادأ : «الا» و. لوا هب

 . اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج «كنوذختي ال ةلمجو

 ريدقتب - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف ةيمسالا ةلمجلا : يذلا اذهأ ©

 ةراشا مسا : اذه . احل لحم ال ماهفتسا ةزمه ةزمهلا . يذلا اذهأ نولوقيو

 حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 وهل ةيمسالا ةلمجلاو . يذلا وه هريدقت فوذحم أدتبم ربخ عفر لحم يف

 لوصوملا ةلص : هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو . (!ذه» أدتبملا ربخ عفر لح يف «يذلا

 . بارعالا نم ال لحم ال

 ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعن : مكتهلآ ركذي ©
 نيبطاخملا ريمض فاكلاو . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةهلا . وه هريدقت 1

 . ءوسب مكتملا ركذي ىنعمب روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف

 بصن لحم يف اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو . ةيلاح واولا : نمحرلا ركذب مهو ©

 ىنعمب ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورحجم هيلا فاضم 1 نمحرلا . نيرفاكب

 . هللاب رفكلا يهو ةيرخسلاو ءزلا لصأ يه لاح ىلع مهو ًاوزه كنوذختي
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 ركذب مهرفك ديكأتل يهو . ىلدالا ؛مه» دكؤملل ديكأت : : مه: نورفاك مه ©

 . ماس ركذم م عج هنا واولاب عوفرم ىلوالا «مه» ربخ : نورفاك . نمحرلا

 . درفملا يف ةكرحلاو نيرثثا نم ضوع .نونلاو

 2 وأسال كروس ١ ضل نسلق ذو

 . حتفلا لع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : 0 ناسا قا

 ٠ قلعتم رؤرجيو راج: لجع نم . ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : ناسنالا
 0 . ةلجعلا ىلع: عبط : قنعمب ًالجعتم : ريدقتلا . ةفوذحم لاحب

 فرح : نيسلا . مكيرأس :' اهلصاو . زاجحلاب ةرشتنم ةغل هذه : مكيروأس ©

 . اولهمتف : ىنعمب بلطل ًاباوج ةعقاو ةلمجلاو . بيرقلل ! فيوست  لابقتسا
 ؛ لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف: مكيرا . مكيرأس
 , لع يف نيطاخملا ريمض فاكلا ٠ انا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 ١ . روكذلا عمج ةمالع ميملاو . لوا هب لوعفم بصن

 هنال ةحتفلا نم الدب ةرسكلا ةبصن ةمالعو بوصنم ناث هب لوعشم : يتايآ ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءايلاو ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم

 . ةمزاج ةيهان : ال . ليلعتلل ةيفانكتسا ءافلا : نولجعتست الف ©
 ' واولا . نؤنلا فذح همزج ةمالعو الب موزجم عياضم لعف :نولجعتست
 ًاطخ ةفوذحملا ءايلاو . ةياقولل : نونلا . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض
 ؛ هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض اهيلع ةلادلا ةرسكلاب ءافتكا ًاراصتمخاو
 . رخأتي لو نع مدقتي الدقم قو ءيش لكل نإ ينراجعتست الف : ىنعمب

 © َيقرصْرُْ نإ د ا كانو

 نونلا توبي عوفرم عراضم لعف : نولوقي . ةيفانعتسا واولا : نولوقيو ©

 ] . لغاف عفر لحم يف لصتم ريم واولاو
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 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : ىتم : دعولا اذه ىثم ©

 ينبم ةراشا مسا : اذه . ققحتي : هريدقت فوذحم لعفب قلعتم نامز فرظ

 ام هيلع لد ام وهو ًاراصتخا فوذحملا لعفلل لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع

 لدب : دعولا . باذعلا لوزنب دعولا اذه ققحتي وا متي ىتم : ريدقتب هلبق

 برعي نا زوجيو . ةمضلا هعفر ةمالعو هلثم عوفرم «اذه» ةراشالا مسا نم

 . لصاح دعولا اذه ىتم : ريدقتب فوذحم هربخو أدتبم ةراشالا مسا

 صقان ضام لعف : متنك . مزاج طرش فرح : نإ : نيقداص متنك نإ ©

 مزج لحم يف طرشلا لعف كرجنللا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم

 . ؟ناك» مسا عفر لح يف مضلا ىلع ينبم نيبطاخملا ريمض ءاتلا . نإب

 نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال ءايلاب بوصنم «ناك» ربخ : نيقداصص
 ام ىنعم هيلع لد فوذحم طرشلا باوجو . درفملا يف ةكرحملاو نيونتلا
 . انوريخأف نيقداص متنك نا : ريدقتب .همدقت

 تو رو سيد و 210 ره 3 21

 نعال دال ههوجو يوصلني ارك زارا ١
 «»  نورصس هالو جروهل 111000001110

 عراضم لعف : ملعي . ماج ريغ طرش فرح : ول: نيذلا ملعي ول ©

 لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اورفك ©

 . لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلاو . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف

 . تقولا « ةدملا : ىنعمب وهو ملعيل هب لوعفم : نيح : نوفكي ال نيح ©

 نوكي نا زوجو 8 - دعولا اذه ىتم  مهوقب باذعلا لوزن نولجعتسي

 نوملعي رانلا مههوجو نع نوفكي ال نيح : ريدقتب رمضمب ابوصنم (نيح»
 .«نيحا ىلا دعتم ريغ ؛ملعي» نوكي ريدقتلا اذه يفو . لطابلا ىلع اوناك مهنا

 ا



  اونوكي ملو نوملعي اوناك ول : ىنعمب فوذحم - ول باونج - طرشلا باوجو
 : نوعنمي يا نوفكي . امل لمع ال ةيفان : ال . نيلجعتسم اوناك امل نيلهاج

 ١ | م لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب,عوفرم عراضم لعف

 نيياغلا يمض «مه» و نوفكيب قلعتم رورجمو راج : :ناشلا مههوجو نع ©

 . ةحتفلاب ثبوصنم هب لوعفم : انل . :ةفاضالاب رج لحم يف

 لاو اه برع اهلبق ام لع راب ةقولسم + مهروهظ نع الو«
 ش ' . يفنلا ديكأتل ةدئاز

 | ريميض : مه . اه لمعال ةيفان : ال . ةيفاننتسا واولا : نورصني :مه الو ©
 عوفرم لؤهجملل ينبم عراضم لعف : نورصني . أدتبمأ عفر لحم يف نيبئاغلا

 ةلمجلاو : .لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو . نونلا توبشب
 . مهل ادت ريخ عفر لح يف «نورصني» ةيلعفلا

 08ه نو ظني ةهالو هدر نوعيطتشي الة هتيم هن ميزي ٠

 نات ٠ ' قانئتسالل هل لمنع ال بارضا فرح : لب : ةتفب مهيتأت لب

 ' هيف رتتسم ريمض لغافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف

 : لؤعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض !مه» و . ةعاسلإ ينأ يه هريدقت ًاناوج

 1 . ةحتفلاب بوصنم لاح : ةتغب . هب

 وا مهل مب يارا برست «مهيتأت» ىلغ ءافلاب ةفوطعم : مهتهبتف ©

 ا 1 .٠ ةرهاظلا ةمضلا لعفلا عفر ةمالعو .٠ مهريحتف

 ٠ اه لمع ال ةيفان : ال. ةيببس ءافلا : ار نوعي منسي الف ©

 لحن يف ةبئالا ريمصف ءاه» و . ةحتتفلاب بوصنم هب لوعفم : . عاق مق

 يلا ف دولا ةنورطخي مه الرا بارعا برعتت: نورظني مه الو »

 ْ ٠ نولهمي مه الو : ىثعمب ةقباسلا ةميركلا
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 . ديكوتلاو ءادتبالل : ماللا . ةيفانتتسا : واولا : لسرب ءىزهتسا دقلو ©

 ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : ءىزهتسا . قيقحت فرح :دق ش

 أزهتسا دقلو : ىنعمب لعاف بئان عفر لح يف رورجيو راج : لسرب .حختفلا

 . لسرب ممألا لك نم نورفاكلا

 فاكلاو «لسر» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورحمو راج : قاحف كلبق نم ©

 ينبم ضام لعف : قاح . ةيببس ءافلا . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض

 ش . طاحأف : ىنعمب حتفلا ىلع

 مسا : نيذلا . قاحب قلعتم رورجبو زاج : مهثم اورخس نيذلاي ©

 ىلع ينبم ضام لعف : اورخس . ءابلاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم
 فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا

 راحلاو . نمب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و رج فرح نم . ةقراف
 ال لوصوملا ةلص «مهنم اورخس» ةيلعفلا ةلمجلاو . اورخسب قلعتم رورجملاو
 . مهب اوأزهتسا : ىنعمب . اهل لحم

 لعاق عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام: هي اوناك ام © .

 «ءازجا» فاضملا لعافلا فذحب ... ام ءازج مهب طاحأف : ىنعمب «قاح»

 مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : اوناك . هلحم «ام» هيلا فاضملا لالحاو

 فئلالاو ؟ناك» مسا عفر لحم يف لصتم ريمض رواولا . ةعايجلا واوب هلاصتال

 «نوئزهتسي هب اوناك» ةلمجو . نوئزهتسيب قلعتم رورجمو راج : هي . ةقراف
 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص

 لعف يهو . «ناك» ربخ بصن لحم يف :.ةيلعفلا ةلمجلا : نوئزهتسي «©
 ٠ لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم .
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 ناس 2 ا. ل سو 7ث ارت اس سس نصل الل ص رص دس 2

 . مهيرركذنع م يلو لا تيرم :؟

 لجافلاو .. نينكاسلا ءاقتلال واولا تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رما لعف : لق ©
 . مهل لق يا . تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 . - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف ةيمسالا ةلمجلا : مكولكي نم ©

  لعف : مكولكي . أدتبم عفر لحب يف نوكسلا ىلع ينبص ماهفتسا مسا :نم
 . فاكلاو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عرفرم عراضم
 . عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم نيبطاخملا ريمض
 ىنعمب !نم) أدتبملا ربخ عفر لحم يف «مكؤلكي» ةيلعفلا ةلمجلاو . روكذلا

 ؟ مكظفحي نم

 رابهتلاو . ًالكيب قلعتم رورجيو راج : نمحرلا نم راهثلاو ليللاب ©

 ' قلعتم رورخيو راج : نمحرلا نم . اهلثم ةرورجم «ليللا» ىلع واولاب ةفوطعم
 فاضملا زورجملا فذحب هسأبو نمحرلا باذع نم وا :نمحرلا لدب يأ ًالكيب

 هسأب نم راهتلاو لللاب مكظفحي نم ىنعمب هلحم هيلا فابضملا لالحاو ؟«سأب»

 : ءيش لك تعسو يتلا هتمحر ريغ هباذعو

 / . هل لمنع ال فاتئتسالل بارضا فرح : لب : مهبر ركذ نع .مه لب ©

 , ربخب قلغتم رورجمو راج : ركذ نع . ًادتبم عفر لح يف:نيبئاغلا ريمض :مه
 : و'. ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : مهبر . «مه» أدتبملا

 ال ةيفانئتسالا ةيمسالا ةلمجلاو . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض ؛مه»
 نوقتيو هناحبس هسأب نوفاخي ال مهرثكأ لب : ىتعمب ,بارعالا نم امل لحم

 0060 ا . هباذع

 | نم ضوع نوتلاو ماس ركذم عمج هال والاب عوفرم ؟مه) ربخ : نوضرعم ©

 .' درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا

 اما



 © نوب

 رج فرح ماللا : مهل . ماهفتسا وا ةيوست ةزمهب ةقوبسم ريغ اهنأل ةعطقنم

 ربخب قلعتم رورجملاو راجللاو . ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض (مهاو
 . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : ةملا .مدقم

 .انظفحو انعنم زواجتت وا انباذع نم مهيمحت : ىنعمب : اننود نم مهعذمت ©

 هريدقت ًلوج هيف رسم ريمنض لعاشلاو ١ ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : عنق

 : نود نم . هب لوعفم بصن لحم يف نيبثاغلا ريمض « مه »و . ةغآلا يأ

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض 4 ان ١ و . عنمتب قلعتم رورجمو رانج

 - تعن  ةفص عفر لح يف ؛اننود نم مهعنمت» ةيلعفلا ةلمجلاو . ةفاضالاب رج

 . ةطأل

 بارعالا نم اهل لحم ال ةيفانثتسا ةلمجلا : مهسفنأ رصن نوعيطتسي ال ©

 هسفن رصن ىلع رداقب سيل ام ناو مهسفنا رصن نوعيطتسي ال مهنا : ىنعمب

 ال ةيفان : ال . ليلعتلا ىنعم ةلمجلا ينو . هرصنيو هريغ عنمي فيك اهعنمو

 ريمض واولاو . نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوعيطتسي . ال لمع
 : سفنأ . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : رصن . لعاف عفر لحم يف لصتم

 (مه) و . فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم

 . ةفاضالاب رج لح يف نيبئاغلا ريمض

 : مه . اهل لمع ال ةيفان : ال . ةفطاع : واولا : نويحصي اذم مه الو ©

 . نويحصيب قلعتم رورجبو راج : انم . أدتبم عفر لحم يف نيبئاغلا ريمض
 ينبم عراضم لعف : نوبحصي . انم رصنب نوبحصي مه الو : ىنعمب

 بئان عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو . نونلا توبشب عوفرم لوهجملل
 . ؟مهلا ريخ عفر لحم يف ؟نوبحصيلا ةيلعفلا ةلمجلاو .لعاف
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 د نركز يلقي بو ا 3
 © نولماوتو ناو 2

 ىلع ينبم ضام لعف : عتم . ةفطاع بارضا:فرخ : لب : انعقم لب ©

 ش . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض انا و .: ائب هلاصتال نوكسلا

 | . هب لوغقم بصن لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : مهءابآو ءالؤه ©

 | .ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم ؛«ءالؤه» ىلع واولاب ةفوطعم : مهءابأو
 0 اا . هيلإ فاضم رج لحم يف نييئاغلا ريمض مهل و

 ' لعق : لاط . ءادتباو ةياغ فرح : ىتح : رمعلا مهيلع لاط ىتح ©

 ' لجن يف نييئاغلا ريمض ؛مه» و . رج فرح : ىلع . حتفلا ىلع ينبم ضام

 ٠ ...٠ ةمضلاب عوفرم لعاف ؛ رمعلا . لاطب قلعتم رورجملاو راجلاو ىلعب رج
 ' ةدئاز ءافلا . ماهفتسا ظفلب بيجعتو راكنإ فلأ ف لالا: نوري الفأ »

 : توبثب عرقرم عراضم لعف : نوري . ال لمع ال ةيفان : ال .  ةينييزت -

 ش | ل يف لبست يحسغ دارو نق
 + ريمض انا و . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح .: أ: ضرالا يتأن انأ ©

 ' اهزيح قامو «نا»و و ٠ نا مسا بصت ل يف نوكسلا ىلع ينبم ىصعم

 ' ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يأن . ؟نوري» يلوعفم دسم دس ردصم ليوأتب

 | ١ نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقشلل رايلا ىلع ةردقللا
 ' يف «ضرالا يتأت» ةيلعفلا ةلمجلاو . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ضرالا

 ٍ 1 .١ ؟نأ» ريخ عفر لحم

 لحم يف وا . لاح بصن لح يف : ةيلعفلا ةلمجلا : اهفارطأ نم اهصقنت ©

 ريمهض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : :صقنن . نال ناث ربخن عفر ْ
 ١ ينبم ضزالا ىلع دوعي ةبئاغلا ريمض ااه» و . نحن هريدقت ابوجو هيف رتتسم
 ' قلعتم رؤرجمو راج : فارطأ نم . هب ل : بصن لحب يف نوكسلا ىلع
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 نوبلاغلا مهفأ اهيلع نيملسملا طيلستب اهصقتن : ىنعمب : نويلاغلا مهفأ ©

 . ةدكئاز ءافلا . ماهفتسا ظفلب بيجعتو راكنإ فلأ فلالا . هباحصأو دمحمل ,

 واولاب عوفرم ؟مه» ريخ : نوبلاغلا . أدتبم عفر لحم يف نيبئاغلا ريمض : مه

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو . ملاس ركذم عمج هنال

 ل برات عم -
 88 وردم دحام صل مسالم ئاَإم

 هي ا يا تا

 . مهل لق يا . تنا : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ش

 . احل لحم ال رصح ةادا وأ ةفرفكمو ةفاك : امنا : يحولاب مكرذنا ! امنإ ©

 هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عيفرم عراضم لعف :ر

 ميملاو هب لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع ينبم نيبطاخملا ريمض فاكلاو: . ان 1

 يحوب : ىنعمب مكرذنأب قلعتم رورجيو راج : يحولاب . روكذلا عمج ةمالع

 . يلا ىحوي هللا نم

 . ال لمع ال ةيفان : ال . ةيفانعتسا واولا : ءاعدلا مصلا عمسب الو ©

 . ةمضلاب عوفرم لعاف : مصلا . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : عمسي
 نوعمسي الو : لصالاو . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ءادنلا يا : ءاعدلا

 مهدس ىلع ةلالد رمضملا عضوم رهاظلا عضوف نورذنملا ءالؤه عمسي الف يا

 . مهعاسا

 لبقتسملا اهب داري الف لاحلا ةياكحل نوكت نا زوجي انه : اذا : نورذنب ام اذا ©

 لوكس لع م انيس يتعسب فارق يعي. انوا اذ ١ ةلمجلا ىنعم نال

 عراضم لعف : نورذني . «اذا» دعب اهعوقول ةدئاز : ام . بصن لحم يف
 بئان عفر لح يف لصتم ريمض واولاو . نونلا توبثب عوفرم لوهجملل ينبم
 (اذا» دعب اهعوقول هيلا فاضم رج لحم يف «نورذني» ةيلعفلا ةلمجلاو . لعاف

 . ةيفرظلا



 بطريف كة ين باف بئتترآو ” 0 ا ساس دم رك كه و3 وو 7
 ' ماللا  مسقلل ةثطوم : ماللا . ةيفانغسا واولا : ةخفن مهتسم نئلو ©

 , حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : سم . مزاج طرش فرح : نا .  ةنذؤملا

 ' «مهلا و . اهل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلا . نإب مزج لحم يف طرشلا لعف

 , عوفزم لعاف : ةحفن . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض

 : 1 . ةمضلاب

 ؛ فاضم : كبر . (ةحفن» نم ةفصب قلعتم رورجمو راج : كير باذع نم ©
 , رج لحم. يف حتفلا ىلع ينبم بطاخملا ريمض فاكلاو ةرسكلاب رورجم هيلا

 طرشلا باوجو . بارعالا نم اهل لحم ال مسقلا باوج ةلمجلا : نلوقيل ©

 . رألقملا مسقلا باوج يف ةعقاو ماللا . مسقلا باوج هيلع لد فوذحم

 . ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال نونلا فذح ىلع ينبم عراضم لعف : نلوقي

 , عفر لحم يف ةليقثلا ديكوتلا نون عم ةنكاس اهئاقتلال ةفوذحملا ةعامجلا واوو
 ' لحم يف اهدعب ةلمجلاو . بارعالا نم امل لحم ال ةليقثلا ذكوتلا نوثو . لعاف

 0 . - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن

 , هان)او . ةجتفلاب برصنم فاضم ىدانم : ليو . ءادن ةادا : اي: اذلمو اي ©

 : ش . ةفاضالاب رج لخن يف نيملكتملا ريمض

 , ريمض «انا و . لعفلاب هبشم ديكوتو بضن فرح. : نا: نيملاظ انك انا ©

 : .٠ ةنا» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نونلا عم مغدملا نيملكتملا

 ؛ ريم ؛ان» و . انب هلاضتال نوكسلا ىلع ينبم نصقان ضام.لعف :انك
 «ناك» ربخ : نيملاظ . «ناك» مسا عفر لح يف نوكسلأ ىلع ينبم نيملكتملا
 نم ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنال ءايلاب بوصنم
 : . نا ربخ عفر لحم يف «نيملاظ انك» ةيلغفلا ةلمجلاو . درفملا
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 نك يشاع ول طسوار يَ ل

 48 َنيسحاتباَع ا

 عوفرم عراضم لعف : عضن . ةفطاع : واولا : طسقلا نيزاوملا عضنو ©

 وا «ةلداعلا» ىنعمب نيزاوملل - تعن  ةفص : طسقلا . ةحتفلاب بوصنم هب

 درفملا هيف يوتسي ردصم هنال ًادرفم  طسقلا  تعنلا ءاج دقو . لدعلا

 لحو فاضملا فذحف . طسقلا تاوذ : ريدقت ىلع نوكي نا زوجيو عمجلاو

 . هلحم هيلا فاضملا

 ريدقتب ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ةمايقلا . رورجيو راج : ةمادقلا مويل ©

 لحو «لهأ» فاضملا رورجملا فذحف مهلجال : ىنعمب ةمايقلا موي لهال

 . عضنب قلعتم رورجملاو راخلاو . هلحم «موي» هيلا فاضملا 1

 عراضم لعف : ملظت . اه لمع ال ةيفان : ال . ةيفانئتسا ءافلا : ملظت الف ©

 . ةمضلاب عوفرم لوهجملل ينبم

 -ردصملا نع بئان : ًائيش . ةمضلاب عيفرم لعاف بئان : ًاًئيش سفن ©
 .ًائيش الظ سفن ملظت الف : ريدقتب . هل ةفص وا فوذحملا  قلطملا لوعفملا

 .لاح بصن لحم يف اهدعب ةلوؤملا ةلمجلاو . ةيلاح واولا : لاقثم ناك ناو ©

 . ةحتفلاب بوصنم .«ناك١ ربخ «لقثا ىنعمب : لاقثم

 رورجيو راج : لدرخخ نم . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : لدرخ نم ةبح ©
 . لدرخلا تابن نم يا «ةبح» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم

 اهل لحم ال ءافلاب نرتقم ريغ  طرش باوج  طرش باوج ةلمجلا : اهب اذيتأ ©
 «ان" و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : يتأ . بارعالا نم

 ور



 ' رورو راج : اهب . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 ' ىلا ةتفاضال لاقثملا ريمض ثنأو « لاقثم » ىلع دعي « اه » و انيتأب قلعتم
 0 0ا6ا . ةبحلا

 .. حقفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىفك . ةيفانشسا واولا : نيبساح انب ىفكو ©
 ' ىلع ينبم لصتم ريمض «ان» . . ةدئاز ءابلا : انب : رذعتلل فلالا ىلع ردقملا
 1 . «ىفك» لعاف هلال ًالحم عفر لحب يف ًاظفل ءايلاب رج لحم يف نركسلا

 . نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال ءايلاب بوصنم لاح :نيبساح
 1 ' . درفملا يف ةكرحلاو

 © نيف اوَوو ءايضَو ناهد ومو وماديِاهدتلَو
 فرح :ادق . ديكوتلاو ءادتبالل : ماللا . ةيفاننتسا واولا : انيتآ دقلو ©

 0 اب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف «انيطعأ) ىثعمب : انيتآ .قيقحت

 ْ ش . لعاف عفر لحع يف نوكسلا ىلع يتبم لصتم ريمض ؛اناو

 ' فلالا ىلع ةردقملا ةحتفلاب: بوصنم لوا هب لوعفم : نورهو ئسوم ©

 . ملقأ ٠ ةحتفلاب هلثم بوصنم !ىسوم» ىلع واولاب فوطعم : نورهو .رذعتلل
 ا . :ةمجعلل نيونتلا - فرصلا نم ناعونمم اههنال ناهسالا نوني

 «ناقرفلا» :ئئعمو .٠ .ةاروتلا وهو ةحتفلاب بوصنم ناث هب لوعفم : ناقرفلا ©

 ١ . لطابلاو قحلا نيب قرفي يذلا باتكلا
 ' ىلت افرطعم فطعلا يواو دعب نامسالاو . ةفطاع وارلا : ًاركذو ءايضو «

 انوكي نا زوجيو . ةظعومو ارونو : ىنعمب ةحتفلاب هلثم نابوصنم «ناقرفلا»
 ! هسفن يف هن : ىنعمب ًاركذو ءايض هب انيتاو : ريدقتب ةحتفلاب نيبوصنم نيلاح

 . ًاركذو ءايض ظعاوملاو عئارشلا نم هيف |هب اهانيتا وا ركذو ءايض
 : عمج هنال ءايلا مسالا رج ةمالعو ًاركذل ةفصب قلعتف رورجمو راج : نيقتملل ©

 00 . درفملا,يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضؤع نونلاو ملاس ركذم
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 0 لا ل 00010

 دعاس مهو مير نوع نما 4
 هو
 ©  نوقْفْشَم

 وا . نيقتملل - تعن  ةفص رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا ©

 يف نوكي نا زوجي وا نيذلا ينعا : ىنعمب حدملا ىلع هب لوعفم بصن لحم يف ٠
 ةلمجلاو . نيذلا مه ريدنقتب فوذحم أدتبم ربخ اضيا حدملا ىلع عفر لحم

 . بارعالا نم اه لحم ال لوصوملا ةلص : هدعب ةيلعفلا

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوشخي ©

 ريمض «مه» و . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : بيغلاي مهير ©

 . نوشخيب قلعتم رورجمو راج : تيغلاب . هيلا فاضم رج لحم يف نيبئاغلا

 نيلهاج ىنعمب ةفوذحم لاحب ًاقلعتم «بيغلاب» رورجملاو رامجلا نوكي نا زوجيو
 . باذعلا عاونا نم هيدل ام

 بصن لحم يف : اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو . ةيلاح واولا : ةعاسلا نم مهو ©

 نم يا : ةعاسلا نم . أدتبم عفر لحم يف نيبئاغلا ريمض : مه ..لاح

 . نوقفشمب قلعتم رورجبو راج : ةمايقلا

 نم ضرع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال واولاب عوفرم ؛مه» ربخ : نوقفشم ©
 . نرفئاخ وا نولجو : ىنعمب درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا :

 ©© يووم ماما هلأ كرابمركذاناعو او رس و و15 ارد وو 0
 نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذه . ةيفانكتسا واولا : كرايم ركذ اذهو ©

 . تاريخلا ريثك نآرق اذهو : ىنعمب ةمضلاب هلثم ةعوفرم ركذل - تعن
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 :ىلا ةاثيحوا .: ىنعمب ركذل ةيناث ةفض عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : هانلزنأ ©

 !ريمض ةان» و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم نضام لعف يهو ..دمحم

 ؛ ىلع ينبم بئاغلا ريمض ءاهلاو . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 ش٠ . هب لوعفم !بصن لحم يف مضلا
 . ةدئاز ءافلا. . ماهفتسا ظفلب خيبروت فلأ فلالا : نوركشم هل متنئافآ ©

 عفر لحم يف - نيبطاخملا ريمض - لصفتم عفر ريمض : متنا : ةينييزت -
 - متنا  أدتبملا ربخ : نوركنم:. نوركتمب قلعتم رورجبو راج : هل .أادتبم

 !يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع ثنونلاو ملاس ركذم عمجإهال واولاب عوفرم
 : ا . درفملا

 8*4 َنيوعَ و ه١
 .«ناقرفلا نوره انينآ دقلو» بارعا برعت : هدشر ميهاربا انيتآ دقلو ©

 بئاغلا ريهض «هدشر» يف ءاهلاو .'نيعبرالاو ةنماشلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا

 : 0 0 ْ : هتياده هانحتم : ىنعمب ةفاضالاب رج لحم يف

 .هعاطقنال مضلا ىلع ينبم مسا : لبق . انيتآب قلعتم رورجبو راج : ليق نم ©

 ٠ نورهو ىسوم لبق نم يا . نمب رج لح يف ةفاضالا نع'

 'نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : انك . ةفطاع واولا : نيملاع هب اذكو ©

 مسا عفر لحن يف نوكسلا ىلع ينبم لصتتم ريم هانا او . انب هلاصنتال
 . هيلا هانبذن امل هتيحالصب : ىنعمب نيملاعب قلعتم رورجمو راج : هب .«ناك»

 ؛نم ضوع .نونلاو ماس ركذم عمج هنال ءايلاب بوصنم «ناك» ربخ : نيملاع
 ْ . درفملا نيونت

 « نكمل اقزام |
 نيب قانتم بصن لع يف وكسلا لع ينبس ةنيحا ىنعسب نايل فرط ؛ نإ ©
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 لعفب هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مسا مهنوا .٠ هدشرب وأ

 07 تقولا اذه ةدشو تاقوا نم ركذا : ىنعمب ركذا 8 هريدقت فوذحم

 . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق ©

 نم هنال ءايلا مسالا رج ةمالعو لاقب قلعتم رورجمو ءاج : هموقو هيبال ©

 ةفوطعم هموقو . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاحلاو ةسمنخلا ءاهشالا

 . ةرسكلا مسالا رج ةمالعو اهبارعا برعتو «هيبأ» ىلع واولاب

 لوقم هب لوعفم بصن لحم يف ةيمسالا ةلمجلا : ليثامتلا هذه ام «©

 . مدقم ربخ عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبه ماهفتسا مسا : ام .- لوقلا

 ةفص : ليثامتلا . رخؤم أدتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا :هذه

 . ةمضلاب عوفرم هنم لدب وا ةراسثالا مسال

 . ليثاتلل - تعن  ةفص عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا ©

 . اه لحم ال لوصوملا ةلص : هدعب ةلمجلاو

 عفر لحم يف  نيبطاخملا ريمض  لصفتم ريمض : متنأ : نوفكاع اهل متنأ ©

 عوفرم (متنأ) ربخ : نوفكاع . نوفكاعب قلعتم رورجمو راج : اه . أدعبم

 متنا يتلا ىنعمب . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنأل.واولاب
 متنأ : ريدقت ىلع ىلإب "نوفكاع» يدعو . نوبظاوم اهتدابعو اهتمزالم ىلع

 . اهل نوفقاو وأ اط فوكعلا نولعاف

 48 َيِرْعلمهَباَءَدَمَو اولَو ه6

 لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق ©

 .هب لوعفم بصن لح يف : .هدعب ةلمجلاو . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف ْ

 «اناو . انب هلاصتال نركسلا ىلع ينبم ضام لعف : دجو : ائءابآ اندجو ©
 «اناو . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ءابآ . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض
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 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع:ينبم نيملكتملا ريمض

 ناث هب لوعفم : نيدباع . نيدباعب قلعتتم رورجمو راج : نيدياع اهل ©
 :ىلعمب . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال ءايلاب بوصنم

 1 . مهوذح انوذحف اهتودبعي انءابآ اندجو

 نز نيج لكَمْفو يود 1
 عمد

 .ًلاوج هيف رثتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لف : لاق : دقل لاق ©

 ْ . قيقحت فرح : دق . ديكوتلاو ءادتبالل ::ماللا . وه هريدقت

 !. كرا قرلا يمضي هلاصتال نركسلا لع ينبت صقان ضام لعف: متثك #

 : ريمضل - ديكوت - ديكأت .عفر لحم يف  نيبطاخملا ريمض  لصفنم ريمض : متثأ ©
 ! ىلع ففطعلا حصي ال هنال ًاديكوت ريممضلا ءاجو «متنك» يف لصنملا نيبطاخملا

 . عفر لحم يف وه وأ . لعفلا ضعب مكح يف وه ريمض

 ةمضلا : اهعفر ةمالعو اهلثم ةعوفرم «متنأ» ىلع واولاب ةفرطعم : مكؤابآو ©
 ! ميملاو . ةفاضالاب رج لح يف مضلا ىلع ينبم نيبطاخملا ريمض فاكلاو
 ' . روكذلا عمج ةمالع

 :_ تعن  ةفص : نيبم . «ناك» ربخب قلعتم رورجمز راج : نيبم لالض يف ©

 . ةرسكلاب اهلثم ةرورجم لالضل

0100- 

 ل نيمو 5 هه
 'ريمض : والا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق ©

 . .ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم
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 ينبم نيملكتملا ريمض ؛انالو . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم بطاخملا

 . انتثجب قلعتم رورجمو راج : قحلاب . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع

 .  ةلصتم - فطع فرح : مأ

 حتفلا ىلع ينبم - بطاخملا ريمض  لصفنم عفر ريمض : نيبعاللا نم تنأ ©

 ةمالعو أدتبمللا ربخب قلعتم رورجمو راج : نيبعاللا نم . أدتبم عفر لحم يف
 درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنال ءايلا | مسالا رج

 . نيلزاهلا نم تنأ ما كلذ لوقت دجبأ : ىنعمب

 م ا 11 ْ
 طل د لعاأوَنهَرْطف ىلا ضال كوبتلا ثركيلبلَو 01

 «© تيِهَفلم
 هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لي لاق ©

 . فائئتسالل بارضا فرح : لب . وه

 مضلا ىلع ينبم نيبطاخملا ريمض فاكلا . ةمسضلاب عوفرم أدتبم : بر مكير ©

 . فاضم وهو . ةمضلاب هلثم ميظعتلل

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلإ فاضم : ضرالاو تاومسلا ©

 8 ةرسكلاب اهلثم ةرورجم تاومسلا ىلع واولاب ةفوطعم ضرالاو

 برل  تعن  ةفص عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا ©

 . هنم ًالدب نوكي نا زوجيو ضرالاو تاومسلا |

 لعف يهو . نهقلخ : ىنعمب . اهل لحم ال لوصوملا ةلص : ةلمجلا : نهرطفق ©

 بر ىلع دوعي وه هريدقت ازاوج رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام
 ىلع ينبم «تابئاغلا ريمض» ثانالا ريمض «نهاو . ضرالاو تاومسلا

 . ليثامتلا ىلع وا ضرالاو
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 :- ملكتملا ريمض  لصفنم عفر ريمض .:انأ. . ةيفانتسسا واولا : مكلذ ىلع انأو ©

 ريب قاعنم رورمتو راج : : مكلذ ىلع . أدتبم عفط لع يف نوكسلا ىلع يني

 ْ :ماللا ىلعب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : . انأ

 , عمجلا مام ميلأو بالخل فاكلو

 كلذ لع انأو : . أدتبملا ربخب قلعتم رورجمو راج : نيدهاشلا نم ©

 3 لاس ركذم عج هلال ءايلا : مسالا رج ةمالعو . نيدهاشلا نم دهاش

 . ذرفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو

 ل قرض و ناد ومنح نديحضل و ئ
 0 ا

 رورجملاو راتلاو . مسقلا ءاتن ميظعتلل رورجم هب مسقم : ةلالجلا ظفل هللا

 الابو :'لصالاو .. هللاوو : ىنعمب . فوذحملا «مسقأ» لعفب قلعتم

 وهو ئنعم ةدايز اهيف ءاتلا نا لينقو . اهنم ةلدبملا واولا نم لدب ءاتلاو

 باوج يف ةعقاو : ماللا . مكمانصأ نرسكأل : ىنعمب : مكمانصأ ن ديكأل ©

 ' . ةليقثلا ديكوتلا نوئب هلاصتال منفلا لم ينبم عياضم لمفأ: : نديكأ . مسقلا

 .٠ انأ : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو . اهل ل ال ديكوتلا نونو
 !ىلع' ينبم نيبطاخملا ريمض فاكلاو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : مكمانصأ

 :نديكألا ةلمجو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا

 ٠ . ال لحم ال مسقلا باوج «مكمانصأ

 ةحتفلاب ةيقرظلا لع بوصنم نام فرظ : دعب : دعب اولوت نأ دعب ©

 فرحلا نأب بوصنم عراضم لغف : اولوت .. فاضم رهو ١ نديكأب قلعتتم
 لحم يف لصتم ريمض واولاو . نونلا فذح هبصن ةمالعو. بصانلا يردصملا

 «نأدو امل لحت ال ةيردصملا «نأ» ةلص «اولؤت» ةلمحو ةقراف فلالاو لعاف عفر

 .. «فرظلا» دعب اهعوقول :ةفاضالاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو
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 هنال ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم - واولا  نيبطاخملا ريمض نم لاح : نيريدم ©
 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو . ملاس ركذم عمج

 مهلكيه ىلا لخدف : لا لعام دن مهعجف ©

 بصت لع يف نيئاغلا ريمض ؛مهاو . وه هريدقتًااوج هيف رتتسم ريم

 ةلزنمب مهنوربتعي اوناك يمال مهتهآ ىلا دوعي ريمضلا (مهلو ٠ لوا هب لوغفم

 : ًاعطق هعطق يأ : اج هذجي هّذج نم «ًاعطق» ىنعمب «ًاذاذجاو .٠ ءالقعلا

 لعج اذا . ةحتفلاب بوصنم لاح وا ةحتفلاب بوصنم ناث هب لوعفم

 . دحاو لوعفم ىلا ًايدعتم «مهلعج)

 ماللا . ةحتفلاب بوصنم الإب ىتغتسم : ًاريبك . ءانثتسا ةادأ : مهل ًاريبك الا ©
 قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو رج فزح
 . اريك ةفصب

 لح يف نيبئاغلا ريمض «مهاو . لعفلاب هبشم فرح : لعل : هيلا مهّلعل ©

 . نوعجريب قلعتم رورجمو راج : هيلا . «ّلعلا مسا بصن

 عوفرم عراضم لعف يهو «ّلعلا ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمسجلا : نوعجري ©
 مهلعل . ىنعمب . لعاف عفر لح يف لصتم ريمض واولاو . نونلا توبشب

 . كلذ لعف نمع هولأسيل [جح ةحلآلا ربكا ىلا نوعجري

 © نيله اَذَكآَسقنمأَولَه 4 1 ا
 لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق ©

 .هب

 1 رم



 ' مسأ .: اذه . وه هريدقت وج هيف رسم ريس لعادلاب حفلا لع يبس

 .ةهلآلا ريسكت ىلا ةراشالاو هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا

 ' . لوالا هجولا ىلع «نم» أدتبملا ربخ عفر لحم يف ؛اذه لعف» ةيلعفلا ةلمجلاو

 . ٍناثلا هجولا ىلع احل لحم ال لوصوملا ةلص وا

 .نوكسلا ىلع ينبم نيملكتملا ريمض اان" . لعفب قلعتم رورجو راج : انتهلآب ©

 ااا . ةفاضالاب رج لح يف

 .ناثلا هجولا ىلع «نم» ربخ عفر لحم يف : ةلوؤملا ةلمجلا : نيملاظلا نمل هنإ ©

 ًاينبم ًامزاج طرش مسا «نم# نوكت نا زوجنو لوصوملا مسالا وهو اهمارعا نم

 ١, مزج لحب يف طرشلا لعف «لعف» لعفلاو . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع
 :هبشبم دنيكوتو بصن نوكيف . نيملظلا نمل هنإ  هؤازجب - طرشلا باوجو

 . «نإ» مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم بئاغلا ريمض ءامملاو . لعفلاب

 ,قلعتم رورجمو راج : نيملاظلا نم .  ةقلحزملا ديكوتلا مال : ماللا : نمل

 هنال'ءايلا :.مسالا رج ةمالعو ..نيملاظلا نم ملاظ هنا :: ىنعمب «نإ» ربخب

 . درفملا نيونت نم ضوع.نونلاو . ملاس ركذم عمج

 ٠ هيفي ديرو ّقفانعيساَوَو ©
 لصتم ريمض دارلا ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم:ضام لعف : اولاق ©

 ّْ . ةقراف فلالاو .' لعاف عفر لح يف

 يدع ءاناو ب نب هلاصتال نركسلا لع ينم فاس لف : ىف افعمس ©

 ابوصنم هب لوعفم : ىتف . لعاف عفر لح يف نركسلا لع ينبص نيملكتملا
 مسا اهنال ةملكلا فلأ تنونو اهنيونت لبق فلالا ىلع رذعتلل ةردقملا ةحتفلاب

 ..+ لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لح يف ةيلعفلا ةلمجللاو . ةركن روصقم

 لعق .: ركذي . ىتفل - تعن  ةفص بصن لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا ؛ مهركذي ©
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 . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو . ةمضلاب عوفرم عراضم

 . هب لوعفم بصن لحم يف نييئاغلا ريمض (مهدو

 ينبم عراضم لعف : لاقي . ىتفل ةيناث ةفص بصن لحم يف ةلمجلا : هل لاقم ©

 . لاقيب قلعتم رورجمو راج : هل . ةمضلاب عوفرم لوهجملل

 عوفرم ىمسملا ال مسالا دارملا نال لاقي لعفلل لعاف بئان : ميهاربا ©

 زوجنو . ميهاربا وه يأ فوذحم أدتبم ربخ ميهاربا نوكي نا زوجيو .ةمضلاب

ىلع ضبق : لاقي امك لعاف بئان عفر لحم يف «هلا رورجملاو راجلا نوكي نا
 

 يأ . بصن لح يف مضلا ىلع ًاينبم ىدانم سا «ميهاربا» نوكيف . صللا

 ١ نودع سدا صوب قام ©
 واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : هم اوتأف اولاق ©

 : اوتثا . ةيببس : ءافلا. ةقراف فلالاو . لعاف عفر لحن يف لصتم ريمض |

 داولاو ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم نال نونلا فذح ىلع ينبم رما لعف

 قلعتم رورجمو راج : هب . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 .. اوتئاب
 . ًائياعم : ىنعمب . لاحب قلعتم رورحيو راج : سانثلا نيعا ىلع ©

 رورجم هيلا فاضم : سانلا . مهلبق نم رظنف سانلا نم ىأرمب يأ .ًادهاشم

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 «مهاو (نإ) تاوخأ نم لعفلاب هبشم فرح : لعل: نودهشي مهلعل ©

 توبثب عوفرم عراضم .لعف : نودهشي . اهمسا بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض

 «نودهشي# ةيلعفلا ةلمجلاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو .: نونلا

 وا . هل انتبوقع نورضحي : ىنعمب فوذحم اهوعفمو «لعل» ربخ عفر لحم يف

 . هلعف ايبو هنم عمس اهب هيلع اودهشيل ىنعمب

 راس



 لصتم ريمصت واولا : ةعامجلا داب لاعمال ملا لخ يني ضام لعش اولاق ©
 ٍإ . ميهاربال اولاق يأ . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف

 ! . - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف : ةيمسالا ةلمجلا : تلعف تنأأ ©
 ريمض - لصفنم عفر ريمض : تنأ . ماهفتسا ظفلي راكنإ فلأ فلالا

 ؛ ينبم.ضام لعف : تلعف . أدتبم عفز لحم يف حتفلا .لع ينبم  بطاخملا
 ' ىلع ينبم بطاخملا ريمض ءاتلا . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع

 . أدتبملا ربحت عفر لحم يف «تلعفا ةيلعفلا ةلمجلاو لعابف عفر لحم يف حتفلا

 . :تعتص تنأأ : نىنعمب

 ةهآب . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشأ مسا : انتهلآب اذه ©

 .' ةفاضالاب رج لحم يف نيملكتملا ريمض ةاناو . تلعفب' قلعتم رورجمو زاج

 لحي يف مضلا ىلع ينبم ملع درفم ىدانم : ميهازبا .  ءادن ةادآ : ميهاربا اي ©

 © نوط و اكن دمك اذه كلل, +

 هريدقت ًازاوج هيف رتتسم زيمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : له لاق ©
 .تلعف ام إل لاق : ىنعمب ا لمع ال فائئتسالل بارضا فرح : لب . وه

 بصف لح يف فوذنملا لوقلا لوقو . اه لع ال ةيفاتتسا : هدم ةلمسماو
 ٍ . هب لوعفم

 : ينبم لصتم ريمض ءاهلاو . حتفلا ىلع ينبم ضضام لعف ؛ اذه مهريبك هلعف ©

 , ٠ ةمضلاب عوفرم لعاف : ريبك: . مدقم.هب لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع
 ىلع ينبم ةراشا مسا : اذه .:ةفاضالاب رج لحم يف نييئاغلا ريمض «مهاو

 , ربكالا مضْلا ىلا ةراشالاو . مهريبكل - تعن  ةفص عفر لحم يف نوكسلا
 0 . هرسكي الو (يلس هكرت يذلا

 ل را



 : اهدعب ةلمجلاو . مدقم طرش باوج يف ةعقاو ءافلا : نإ مهولأساف ©
 ىلع ينبم رما لعف : اولأس . ال لحم ال ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج

 لحم يف لصتم ريمض واولاو . ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم نال نوئلا فذح

 فرح : نأ . هب لوعفم بصن لحم يف نييئاغلا ريمض «مه» و لعاف عفر

 . مزاج طرش

 . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : نوقطدي اوناك ©

 «ناك» لعفلاو . ةقراف فلالاو . «ناك» مسا عفر لحم يف لصتم ريمض واولا

 نونلا توبثب عوفرم عاضم لعف : نوقطني . ناب مزج لحم يف طرشلا لعف
 ةلمجو . لعاف عفر لحع يف لصتم ريمض واولاو . ةسمخلا لاعفالا نم هنال

 . ناك" ربخ بصن لحم يف «نوقطنيا

 © نكات ا الكجسأَبيك
 ىلع ينبم ضام لعف : اوعجر . ةيفائئتسا ءافلا : - , ا

 فلالاو لعاق عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا

 يف نيبئاغلا ريمض ؛«مها» و . اوعجرب قلعتم رورجبو راج : سفنا ىلا . ةقراف
 . ةفاضالاب رج لح

 اهدعب لوؤملا ردصملاو . اهبارعا برعتو «اوعجر» ىلع ءافلاب ةفوطعم : اولاقف

 . - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف

 ريمض فاكلا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نوملاظلا متنا مكنا ©

 ميملاو . «نا» مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض - لصتم
 لحم يف  نيبطاخملا ريمض - لصفنم عفر ريمض : متنا . روكذلا عمج ةمالع
 لح يف نوكي نا زوجيو «مكنا» يف  نيبطاخملا ريمض  فاكلل ديكوت بصن

 عقر لحم يف «نوملاظلا متنا» ةيمسالا ةلمجاو . هريخ «نوملاظلا» و أدتبم عفر

 هيمسيو بارعالا نم هل لحم ال لصف ريمض ؛متنا» نوكي نا زوجيو «نأ) ربخ
 . ملاس ركذم عمج هنال واولاب عوفرم 4نأ» ربخ : نوملاظلا . اداع نويفوكلا
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 مهتاو موقع اومكحف : ىنعمب درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو'
 م هلسفن يقي ال يذلا مكبالا مصالا رجحلا اذه ةدابعا ملظلاب اضعب مهضعب

 ا ٠ ررضلا

 #©© نطيل اق وا عاود <
 يي لاوس يس شام لف : ات . فقع نيش: م: اوس مث ©

 :دعب .لطابلاب ةلداجملا ىلا اوبلقناف اوداع مث : ىنعمب . ةقراف فلالاو لعاف

 .نيبئاغلا ريمض ؛مه» و . اوسكنب قلعتم رورجو راج : دقل مهسوؤر ىلع ©

 ! لع ينبم ضام لعف : تملع . 'تملع دقل : هلاولاقو يأ : ام تملع ©
 ! ىلع ينبم.بطاخملا ريمض ءاتلاو . كرحتم ا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا

 الحم ال ًاظفل لطبا يا «تملع» لمع قلع دقو . لعاف عفر لح يف حتفلا
 . ٠ ةيفانلا ؛اما وهو . اهيلومعم نيبو اهنيب مالكلا ردص هل ام ضارتعال

 : . ال لحم ال ةيفان : ام

 , ةراشالاو .ًادتبم عقر لحم يف رسكلا ىلع ينبس ةراشا مسا : نوقطني .ءالؤه ©
 ريمبض واولاو . نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف : نوقطتني . مانصالا ىلا

 :ريخ عفر لحم يف «نوقطني) ةيلعفلا: ةلمجلاو . لعاف عفر لحم يف لصتم

 ةلاضجلو يعدها اني ديلا <15
 00 سس خ ينم يضام لعق : لاق ©
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 فوذحملا ىلع فطعلل ءافلا . ماهفتسا ظفلب راكنإ فلأ فلالا : نؤدبعتفآ ©

 عراضم لعف : نودبعت . اهنودبعتف قطنت ال مانصالا نا نوفرعتأ يا ردقم

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو . نونلا توبثب عوفرم

 هيلا فاضم : هللا . 4ام) نم لاحب قلعتم رورجمو راج : ام هللا نود نم ©

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم

 . هب لوعفم بصن

 .بارعالا نم اهل لحب ال لوصوملا ةلص : ةيلعفلا ةلمجلا : ًاًكيش مكعفني ال ©
 لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : مكعفني . اه لمع ال ةيفان : ال

 ريمض فاكلا . «ام» ىلع دوعي . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض

 عمج ةمالع ميملاو . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم نيبطاخملا

 - ةفص وا فوذحملا  قلطملا لوعفملا - ردصملا نع بئان : ائيش . روكذلا

 . ًائيش ًاعفن مكعفني ال : ىنعمب ةحتفلاب بوصنم هل  تعن

 . اهبارعا برعتو «مكعفني ال» ىلع واولاب ةفوطعم : مكرضي الو ©

101111111111111 
 © توكل ءاووذن دوووم 4
 ريمض لعافلاو ؟رجضتأ» ىنعمب عراضم لعف مسا : اهلصأ : فأ : مكل فأ ©

 ىنعمب انه يهو . مكل ًاحبق : اهانعم انهو . انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 هذه ةدابع ىلع مهتابث نم ىأر ام هرجضأ رجضتم توصملا نأ يا «توصلا»

 هب ففأتملا نايبل : ماللا : مكل . لطابلا قوهزو قحلا حوضو دعب مانصالا

 . ففأتلا اذه مكتهلآلو مكل : ىنعمب . روكذلا عمج ةمالع ميملا :ماللاب

 ينبم لوصوم مسا : ام . رج فرح ماللا . ةفطاع واولا : نوديعت املو ©

 دئاعلاو لوصوملا ةلص هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو . ماللاب رج لحم يف نوكسلا ىلع

 . لعاق عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو . نونلا توبثب عوفرم عياضم
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 . نم ةقوذع لاحب وا ةودجعتي قلعتم زورجي راج ؛ الفأ هللا نود نم ©
 فلأ فلالا .. ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم: هللا . «ام» لوصوملا

 . اه لمع ال ةيفان : ال -  ةينييزت  ةدئاز ءافلا . ماهفتسا ظفلب خيبوت

 . «نودبعت» بارعا برعت : نولقعت ©

 « نيتك كو ءارضاو وعفا
 ! تم ريف ولا ١ ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا لع ينبم ضام لعف : اولاق ©

 ' لوعفم بصن لحم يف : اهدعن ةلمجلاو . ةقراف فلالاو . لعاف عفر لحم يف

 . هب

 نم :هعراضم نال نونلا فذح ىلع ينبم رما لعف : اورصناو هوقرح ©
 ؛ ريمض ءاطلاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا ..ةبسمخلا لاعفالا ش

 ! يأ هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم  بئاغلا ريمض  لصتم
 , وقرحا ىلع داولاب ةفرطعم اورصتاو ميهاربا ىلع دوعي ريمضلاو: .هوقرحا
 ا ْ 1 . اهوقرحا) بارعا برعتو

 . لع يتيم نيطاخللا ريمض فاكلا ٠ ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : مكتهلآ ©
 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا

 . ىلع ينبم صقان ضام لعف : متنك . ماج طرش فرح : نإ: مقذك نا ©
 . عفر لح يف نيبطاخملا ريمض ءانلاو . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا
 لم يف طرشلا لمف ذ «ناك» لاو ٠ روكا عج ةمالس ميلا . ذا مسا

 . هوقرحأف مكتملآ

 نم ضوع ثنونلاو . ملاس ركذم عمج هلال ءايلاب بوصنم ؟نأك» ربخ : نالعاف ©

  درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا
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 هه # أ و كس رس ته وو ١

 مير | !اعامللسَو ادرس فوري <04

 ريمض هان» و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : راث اي انلق ©

 يف مضلا ىلع ينبم ىدانم : ران . ءادن ةادا : اي . لعاف عفر لحم يف لصتم

 لاعفالا نم هعراضم نال نونلا فذح ىلع ينبم صقان رما لعف ؛:. ينوك ©

 واولاب ةفوطعم : ًامالسو . ةحتفلاب بوصنم (ينوك» ربخ : ًامالسو ًادرب .٠

 يف «ًامالسو ًادرب ينوك» ةيلعفلا ةلمجلاو . ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم «ًادربا .ىلع

 نع فاشكلا يف ءاج . راض ريغ ًادرب يدربا وا . ميهاربا كنم ملسيف يدربا
 ىلع هئاحبس هللا اهاقبأف . اهدربب هتكلهال كلذ لقي مل ول : هلوق سابع نبا

 . لاعتشالاو قارشالاو ةءاضالا

 مسالا رج ةمالعو «ينوك» ربخل ةفصب قلعتم رورجبو راج : ميهاربا ىلع ©

 . ةيملعلاو ةمجعلل - نيونتلا - فرصلا نم عونمت هنال ةحتفلا ش

 © نرسل ا معك اَرأَو ٠١ 0 ا 0 02002
 مضلا ىلع ينبم ضام لف : اودارأ . ةيفاننتسا واولا : ًاديك هب اودارأو ©

 هب لوعفم : ًاركم يأ : ًاديك . اودارأب قلعتم رورجمو راج : هب . ةقراف

 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : لعج . ةيببس ءافلا : مهانلعجف ©
 لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض هانا و .انب 1

 . لوا هب لوعفم بصن
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 . لاس ركتم عج هلال ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم ناث هب لوعفم : نيرسخألا ©

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نوتلاو

  7١نيل اهنا ببي لكي هيو . © موا 7
 ' هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : يجن ٠ ةفطاغ : رارلا : هاتيجنو ©

 , لح يف بئاغلا ريمض ءاهلاو لعاف عفر لحم يف لصتس ريمض هانا و . انب

 ؛ نونو «ءانيجنا يف بئاغلا ريمسف لع واولاب فرطعم : ضرالا ىلا ًاطولو ©

 : ضرالا: ىلا . نكاس:هطسوأ ًايئالث هنوكلو هتفخلا هتملجغ نم مغرلا ىلغ

 . «هانيجنا ريمض نم ةفوذحم لاحب وا . 00

 ' رجا لحم :يف نوكسلا ىلع ينبنم لوصوم مسا : يتلا : اهيف انكراب يتلا ©
 راج : اهيف . ةائيجنا بارعا برعت : انكراب . اح تثعن  ةفص

 ١ مبا ركذملا عمجب ( قحلم هنال ءايلا مسالا رج ةمالعو انكرابب قلعتم رورجمو

 : . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو
 ! قحالم هنال ءايلا مسالا رج ةمالعو انكرابب قلعتم روزجمو راج : نيملاعلل ©

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ماسلا ركذملا عمجب
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 - © َنملص الكيلو 00
 : نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : بهو . ةفطاع واولا : و

 . لعاف مقر لع يف نوكسلا لع ينبم لصتنم ريمسف هانا و . انب هلاصتال

 ملو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : قحسا . انبهوب قلعتم رورجمو راج :هل
 : . ةيملعلاو ةمجعلل نوئي

 / : ةلفان . هبارعا برعيو «قحسا» ىلع واولاب فوطعم : ةلفان بوقعيو ©

 ٠ بوقعي هانيظعاو : ىنعمب هظفل ريغ نم ردصملا لع بوضنم قلطم لوعفم

 تك



 موقي نا زوجي رورجملاو راجلا «هل» و . ةدايز بوقعي اندزو وأ . ًادئاز ءاطع

 هانئيهوو ريدقتب ماللاب ىدع (بهو) لعفلا نال . ائبهول يناثلا لوعفملا ماقم

 . ةدايز بوقعي هاندزو قحسا

 هرسفي رمضم لعفب بوصنم هب لوعفم : ًالك . ةفطاع ؤاولا : اذلعج ًالكو ©

 . «ائيهو» بارعا برعت : ائلعج . هدعب ام

 نم ًاحلاص هانلعج اههنم ًالكو : ىنعمب درفملا نيونت نم ضوع نونلاو

 . نيحلاصلا

 دار لآسار ركن عتَسإ فالعتو 7١
 © نيرون ةيازالقا دع

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : لعج . ةفطاع واولا : ةمئأ مهانلعجو ©

 . لعاف عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هاناو . انب هلاصتال

 ناث هب لوعفم : ةمئا . لوا هب لوعفم بصن لحم يف نيبتاغلا ريمض «مهدو

 /مامإ» عمج يهو . ةحتفلاب بوصنم

 (ةمئأ) نم وا «مه» نييئاغلا ريمض نم لاح بصن لحم يف ةلمجلا : نودهي ©

 عوفرم عراضم لعف يهو . ظفللا ىلع ةمئأل - تعن  ةفصو ىنعملا ىلع

 فوذحم احلوعفمو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نوئلا .توبشب

 . قحلا ىلا سانلا نودبي : ريدقتب

 يف لصتم ريمض «انا» و . نودهيب قلعتم رورجمو راج : ائيحواو ائنرمأي ©

 برعتو «انلعج» ىلع واولاب ةفوطعم : انيحواو . هيلا فاضم رج لحم
 . اهبارعا

 ريمض «مهل و . انيحوأب قلعتم رورجمو راج : تاريخلا لعف مهيلإ ©

 ردصملا ىلع ةحتفلاب بوصنم قلطم لوعفم : لعف . ىلإب رج لحم يف نيبئاغلا
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 : "لعفو . تاريخلا لعف وا تاريخلا ًالعف اولعفي نا مهيلا انرشأو : ريدقتب
 : ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : تاريخلا . فاضم

 ' ىلع فظعلا يواوب ناتفوطعم ناتلمجلا : ةاكزلا ءاتياو ةالصلا ماقاو ©
 ' اوتؤيو ةالصلا اوميقي ناو : ىنعمب' . اهبارعا نابرعتو «تاريخلا لعف»
 , ةءارقلا بسح ةفاضالا دنع ءاتلا تفذح . ةماقإ : اهلصأ «ماقإل و .ةاكزلا

 . . ةنسا يهو

 ٠ لحم يف : اهدعب ةيلعفلا ةلمجلاو . ةيلاح واولا : نيدياع انل اوناكو ©
 ١ واؤب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف :'اونناك : لاح بصن

 انل - ةقراف فلالاو «ناك» مسا عفر لحم يف لصتم ريمض:واولا . ةعامجلا

 1 عج هلال ءايلاب بوصنم «ناك» ربخ : نيدباع . نيدباعن' قلعتم رورجبو راج

 00 .' درفملا نيونت نم ضرع نونلاو ملاس ركذم

0 
 :١7 كاك لارا هو لعو هك و ل و ُُ

 ني وسمو واكو اكل ل © ١

 .. لعقي و طول اأو يا هدعب ام هرفي رمضمب بوصنم هب لوعفم : ًاطولو ©
 أ هنؤك عم نوني مو ةحتفلا هبصن ةمالعو اطول ركذاو زيدقتب ًاضيا فوذخع

 ا . نكاس هطسواو فرحألا يثالث هنالو هتفخل ًايمجعأ

 انا و . انب ةلاضتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لغف : اًملعو اًمكح هانيتآ ©

 بئاغلا ريمض ءاهلاو .٠ لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 ناث هب لوعفم : (ىح . لوا هب لوعفم بصن لحب يف مضلا ىلع. ينبم

 : واولاب ةفوطعم : املعو . ةوبت وا ةمكح هانحنم : ىنعمب . ةحتفلاب بوصنم

 00 . اهلثم ةبرصنم «(كح» ىلع

 0 اهيارعا برعتو «ءانينآ» ىلع واولاب ةفوطعم : ةئرقلا نم هائيجنو ©

 مهنا : هلوق ليلدب ةيرقلا لها نم هلصاو انيجنب قلعتم رورجمو راج : ةيرقلا

 ع



 هيلا فاضملا لحو « لهأ » فافملا رورجملا فذحو لل ءوس موق اوناك

 . هلحم «ةيرقلا»

 . ةيرقلل - تعن  ةفص رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يتلا ©

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص : هدعب ةيلعفلا ةلمحلاو

 ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ثئايخلا لمعت تناك ©

 . يه هريدقت ًاناوج ةتسم ريمض (ناك» مساو اه لح ال ةنكاسلا ثينأتلا

 هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : لمعت

 لمعت» ةيلعفلا ةلمجلاو . ةحتفلاب بوصنتنم هب لوعفم : ثئابخلا . ىه

 يهو ثئابخلا تداتعا تناك : ىنعمب «ناك» ربخ بصن لحم يف «ثئابخلا

 . ةطاوللا

 ريمض «مه) و . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا : اوئاك مهنإ ©

 مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : اوناك . 2نإ» مسا بصن لحم يف نيئئاغلا
 . «ناكف مسا عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال

 . ةقراف فلالاو

 رورجم هيلا فاضم : ءوس . ةحتفلاب بوصنم !ناك» ربخ : ءوس موق ©

 . نإ ربخ عفر لحم يف «ءوس موق اوناك» ةيلعفلا ةلمجلاو . ةرسكلاب

 هنال ءايلاب بوصنم اوناكل ناث ربخ وا . ءرس موقب - تعن  ةفص : نيقساف ©

 :؛ ىنعمب . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج

3-2 
 02 ا خخ
 #4 َنيِحلَش نمو نحر فهتلحمأو

 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : لخدا . ةفطاع واولا : هاتلخداو ©

 لح يف بئاغلا ريمض ءالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض اانا و ,. انب
 . هب لوعفم بصن

 د54



 ! رخا لحم ْيِف لصتم ريمض ؛اناو . انلخدأب قلعتم رورجمو راج : انتمحر ف ©

 ١ «لهأد رورجملا فاضملا فذحف . انتمحر لهأ يف وأ ةنجلا يف يأ ةفاضالاب

 . هلحم هيلا فاضملا لحف يا «انتمحر» هلحم تلحو

 ىنعمب لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ: نيحلاصلا نم هنإ ©

 نم . 6نإ" مسا بصن لح يف مضلا ىلع ينبم بئاغلا ريمسغ ءاهلو ليلعتلا

 نم نم حلاص هنإ هنإ : ىنعمب (نإ)» ريبخب قلعتم دورت راج : نيحاصلا

 ْ . درفللا ف ةكرحلاو نيونتلا

 1 راف 2 ا ا
 ى رطل يل 201070 الك

 ! ركذاو :-هريدقت فوذحم لعفل هب لوعفم : ًاحون . ةفطاع واولا : ًاحوئو ©
 1 . نكاس هطسوا نال نوني' 1و ةحتفلاب بوصنم

 , لثم . فاضم وهو ؛ًاحون» نم لدب بصن لحم يف نؤكسلا ىلع ينبم مسا : ْنِإ ©

 . تذبتلا ذإ ميرم باتكلا يف ركذاو

 ريمض لعافلاو رذعتلل فلالا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبُم ضام لعف : ىداث ©
 ' ةفاضالاب رج لحم يف «ىدان» ةيلعفلا ةلمحلاو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم

 ْش . كالهلاب همرق ىلع اعد ذإ : ىنعمب اذإ» دعب اهعوقول
 رج لحم يف مضلا ىلع ينبم مسا : لبق . ىدانب قلعتم رورجمو راج : ليق نم ©

 . نيروكذملا ءالؤه لبق نم يأ . ةفاضالا نع هعاطقنال نمب

 . تلك لع ينم فام لعق : باجتسا ةيببس ءافلا : هل انيجتساف ©
 ٍ ٠ لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتنم ريمض انا و انب هلاصتال
 . انيجتساب قلعتم رورحجمو راج :هل

 ريمض ءاملاو اهبارعا برعتو ءانبجتسا» ىلع ءافلاب ةفرطعم : هلهأو هانيجنف ©
 راولاب ةفوطعم : هلهأو . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم بئاغلا

 تك



 لح يف لصتم ريمض ءاهلاو . ةحتفلاب ةبوصنم «هانيجن» يف بئاغلا ريمض ىلع

 بركلل ةفص : ميظعلا . ائيجنب قلعتم رورجمو راج : ميظعلا بركلا نم ©

 . نافوطلا وهو ديدشلا مغلا نم ىنعمب . اهلثم ةرورجم

 ٠ ا 0
  1زهاء ءوسروفأو دج اني وَدَكَوَزل او

020 

 فز َنيعمجأ

 ىلع ينبم ضام لعف : رصن . ةفطاع:راولا : موقلا نم هانرصتو ©

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هان» و . انب هلاصتال نوكسلا

 . موقلا نم هانعنم وا موقلا ىلع : ىنعمب انرصنب قلعتم رورجمو

 رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصرم مسا : نيذلا : انتايآب اويذك نيذلا ©
 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوبذك . موقلل - تعن .ةفص

 : تايآب . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض هان» و . اوبذكب قلعتم رورجمو راج
 . لوصوملا ةلص هانتايآب اوبذكو» ةيلعفلا ةلمجلاو

 . نيعبسلاو ةعبارلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : ءوس موق اوناك مهنإ ©

 ريمضلاو «هانرصن» بارعا برعت : مهانقرغا . ةيببس ءافلا : مهانقرغأف ©

 . نيبئاغلا ريمض «مه»

 ةمالعو هلثم بوصنم . مهانقرغا يف «مه» نيبئاغلا ريمضل ديكرت : نيعمجأ ©

 ال ناك ناو درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال ءايلا هبصن

 ال «عمجا ىنعم يف دحاو «عمجأل و «عمجأ» عمج : نوعمجأو . هنيونت زوجي

 . ءاعمج : هثنؤمو . هظفل نم هل درفم
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 تت ًاقورؤفلاو تخون إن از يوتا ووو ١"

 ' ًاحونو» ىلع فطعلا يواوب نافوطعم : نامكحي ذإ ناميلسو دوادو ©
 ٠ كلذكو ةتمجعل دواد نوني - فرصني ملو . هبارعا نابرعتو «ىدان ذإ

 . عراضم لعف : .ناىكحي . ةفرعم ملعو مالو فلأب:هتنم هنال «نايلس»
 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نينثالا ريمض فلالاو . نونلا توبشب عوفرم
 ١ : . لعاف

 (ذإ» نم لذب : ذا . ناكحيب قلعتم رورجمو راج : .تشفن نا ثرحلا ف ©
 ٠ حتفلا ىلع ينبم ضام لمف : تشفن . اهبارعا برعتو لالا

 .' ةمضلاب عوفرم لعاف : ملغ ٠ تشيفنب قلعتم رورمتو راج ؛ منغ هيف ©

 تشفنا ةيلعفلا ةلمجلاو . اه لح ال ةنكاسلا ثيثأتلا ءات «تشفن ه١ يف ءاقلاو

 : 2 ايت ررشتتا ىنعمبأ : تشفو ٠ اليل هتعرف رخخآ لجنر منغ

 ٍْ ليف : انك ..ةيفانئتسا واولا . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : انكو موقلا ©

 . «ناك» مسا عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ىلوالا نونلاب

 رج لحم ايف نيبئاغلا ريمض «مه» . نيدهاشب قلعتم رورجيو راج : مهمكحل ©

 1 . امهيلا نيمكاحبتملا دارا هنال ريمضلا عمجو . ةفاضالاب

 ضرع نونلاو ٠ ملاس ركذم عمج هنال ءايلاب بوصنم «ناك» ربخ : نيدهاش ©

 . رقما يف ةكرحلاو نيونتلا نم ش
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 يكسرون
 ' نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : مهف . ةيفانثتسا ءافلا : ناميلس اهانمهفف ©

 . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هانا و . انب هلاصتال

 ىلع مدقم ناث هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةبئاغلا ريمض اهو
 . ناهيلس هنبا اهادبا يتلا ىوتفلا وا ةمكحلا ىلع دوعي ريمضلاو لوالا لوعفملا

 . - نيونتلا - فرصلا نم عونمم وهو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ناهيلس

 نيعبسلاو ةيناثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : اًملعو اًمكح انيتآ ًالكو ©
 . نيعبسلاو ةثلاثلا ةميركلا ةيآلاو

 . اهبارعا برعتو «انيتآ» ىلع واولاب ةفوطعم : دواد عم اًئرخسو «© :

 . انرخسب قلعتم ةبحاصملا ءلع لدي ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : عم
 عونمع هنال ةرسكلا نم الدب ةحتفلاب رورجم هيلا فاضم : دواد . فاضم وهو

 . - نيونتلا - فرصلا نم

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :لابجلا : ريطلاو نحيسبي لايجلا ©

 ريمض نوئلاو ثاثالا نوئب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم عراضم لعف :نحبسي ش

 . لاح بصن لحم يف «نحبسي» ةيلعفلا ةلمجلاو . لعاف عفر لحم يف لصتبم
 لاؤسل ناجي ا لع ال ةيانتسا نوكت نا زرتو ٠ تاحيسم : ىنعمب

 مسا : ريطلا . ةفطاع واولا . نحبسيل : لاقف ؟ نهرخس فيك :

 هعم ًالوعفم نوكي نا زوجيو . ةحتفلاب اهلثم بوصنم «لابجلا» ىلع قولطعم
 ش . ةحتفلاب ًايوصنم

 ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «نيدهاش انكو» بارعا برعت : نيلعاف انكو ©

 لاثما نيلعاف انكو : ىنعمب فوذحم «نيلعاف» لعافلا مسا لوعفمو . ةقباسلا
 . تازجعملا هذه
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 ** نكتشف »يأوي مكس ولَةعتصااعلَو ٠١ 1 2 00 2 أ د 17 086 0 5 1 سد 1_ هت

 ٠ . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : مّلع . ةفطاع واولا : هانملعو ©
 : ءالاو . لعاف عفر ل حم يف نوكسلا ىلع ينبم لصبتم ريميض «ان »و

 أ ش . دواد

 - ةختفلا هبصن ةمالعو بوصنم ناث هب لوعفم : ةعنص : مكل سوبل ,ةعنص «©
 ش رورجيو راج : مكل . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : شوبل . فاضم وهو

 ةعنص ىنعمب روكذلا عمج ةمالع ميملاو . «سوبلا» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم

 00 ا . سبلي ام وهو اهلمع يا عوردلا

 يف مكتدش نم مكيقتل وا مكيمحتل : ىنعمب : مكشأي نم مكنصحتل ©

 نأب بوصنم عراضم لعف : نصحت . ليلعتلل رج فرح ماللا . بورحلا

 : هريدقت ازاوج رتتسم ريمض لعافلاو . ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم

 قلعتم رورجمو راج : مكسأب نم . سوبللا وا ةعنضلا ىلع دوعي يه

 «مكسأب نم مكتصحت» ةيلعفلا ةلمجلاو روكذلا عمج ةمالع ميملاو . نصحتتب

 ' ةرمنضملا ةيردصملا «نأ) و ... بارعالا نم اهل لحم ال:ةرمضملا «نأ» ةلص

 ١ قلعتم رورجملاو راجاو . ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو
 : . هاتملعي

 . نم هل لحم ال ماهفتسا فرح : له . ةيفانثتسا ءافلا : نوركاش متنا لهف ©
 .أدتبم عفر لح يف  نيبطاخملا ريمض  لصفتم عفر ريمض : متنا .بارعالا
 ' نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم متنا  أدتنيملا ربخ : نوركاش

 ش . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع
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 7-1 ايف مل الإ ابى هَ عما م١ 6

 1 ا

 © يعرب

 دواد عم انرخسو» ىلع واولاب ةفرطعم : ةفصاع حيرلا ناميلسلو ©

 . اهبارعا برعتو نيعبسلاو ةعساتلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «نحبسي لابجلا
 ش . ماللاب رورجم «ناييلس» و

 :ىنعمب . حيرلا نم ةيناث لاح بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : هرمأب يرجت © ٍ

 .هب يرجتو هطاسبل لمحت بوبهلا ةديدش حيرلا ناميلسل انرخسو

 اهروهظ نم عنم ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يرجت

 رورجمو راج : هرمأب ٠ يه يه هريدقت ًالاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقشلا

 . هيلإ

 ينبم لوصوم مسا : يتلا . يرجتب قلعتم رورجمو راج : يتلا ضرالا ىلا ©
 . ضرالل - تعن  ةفص رج لحم يف نوكسلا ىلع

 لعف : كراب . ال لحم ال لوصوملا ةلص : ةيلعفلا ةلمجلا : اهمف انكراب ©

 ىلع ينبم لصتم ريمض «ان» و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام

 . انكرايب قلعتم رورجيو راج : اهيف . لعاف عفر لحم يف نوكسلا

 نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : انك . ةفطاع واولا : لكب انكو © '

 راج : لكب . «ناك» مسا عفر لحم يف لصتم ريمض ةان» و . انب هلاصتال

 . نيملاعب قلعتم رورجمو

 بوصنم («ناك» ربخ : نيمللع . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : نيملاع ءىش © '

 . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال ءايلاب
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 اف وضد لاَ ا 2 0
 ا
 5 . نيظِفحَمْم

 : قلعتم رورجو راج :' نيطايشلا نم .٠ ةفطاع واولا : نم نيطايشلا نمو ©

 ' ىلع'ينبم لوصوم مسا : نم . نيطايشلا نم هل انعضخاو : ريدقتب رمضمب ش
 , ماتم ةلمحلا انوكت ذا زوميو . هب لوعفم انعضصخأب بصن لحم يف نوكسلا

 'نما دعب ةيلعفلا ةلمحلاو . 8 انتم عفر لحي يف ةنم» لوصوملا مس

 . اه لح ال لرصولا لص

 ١ لصتم ريمَض واولاو . نوثلا توبثب عيفرم عراضم لعف : هل نوصوفي «

 افوعفمو نوصوغيب قلعتم رورجمو راج : هل . لعاف عفر لحم يف

 : نم اهيف ام اهنم هل نوجرختنيو راحبلا هل نوصوغي ْنم : ىنعمب فوذحم

 001 ْ 1 . زونكلا

 : ًالمع . اهبارعا برعتو «نوصوغيا ىلع واولاب ةفوطعُم : المع نولمعبو ©
 . ةنولمعي) لؤعفم دسم دس ردصم

 ' قلعتم ناكم فرظ : نود . اهريغو ندملا ءانبك كلذ وس يا: كلذ نود ©
 نوكيا نا 1 زوجيو فاضم وهو ةحتفلاب ةيفرظلا ىلع: بوصنم نولمعيب

 , مشا: : . كلذل ًافلاخت وا كلذ ريغ ًالمع نولمعيو :ىبعمب ًالمعل ةفص

 دال دعبل بلل ماللا . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا

 : ش . باطخلل

 ؛ رج: افرح :ماللا . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يغ تبرعأ : نيظفاح مهل انكو ©

 ش . ماللاب رج لحم يف نييئاغلا ريمض ؛مه» و
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 م 0 0 20
 َنيِصيلا مكن اكناو ضل سي يرى ابو + ١

 نوني لو . نيعبسلاو ةسداسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : ىدان ذا بوبأو ©

 . ةيملعلاو ةمجعلل «بويأ»

 ءاحلاو فاضم وهو . ةحتفلا هبصن ةمالعو ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : هيو ©

 ءايلاو . لعفلاب هبشم ديكوتهل بصن فرح : نأ : رضلا ىثسم يىنأ ©

 وا هادان : ىنعمب «نأ» مسا بصن لحم يف  ملكتملا ررمض  لصتم ريمض

 يقت ةياقولا نون نونلاو . حتفلا ىلع ينبم ضامم لعف : ينسم . ينأب هاعد

 ينسم) ةيلعفلا ةلمجلاو . ةمضلاب عوفرم لعاق : رضلا . مدقم هب لوعفم

 لحم يف ردصم ليوأتب اهربخو اهمسا عم «نأ» و «نأ» ربخ عفر لحم يف ارضلا

 | . ءابلاب رج

 - لصفتم عفر ريمض : تنا . ةيفانعتسا واولا : نيمحارلا محرا تنأو ©

 «تنأ» ربخ : محرا . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم - بطاخملا ريمض

 ءايلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : نيمحارلا . ةمضلاب عوفرم

 : مو اك هيلا ووصنضوبإمافكفو هيتس 64 2 1و 21 سس هس سس ل ا سه
 © َنيِب دوو دعْدُتَهَمَي

 نوكسلا ىلع يتبم ضام لعف : انبجتسا . ةيببس ءافلا : هل انيجتساف ©
 . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هانا و . انب هلاصتال
 . انبجتساب قلعتم رورجمو راج :هل
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 مسا : ام . اهبارعا برعتو «انبجتسا» ىلع ءافلاب ةفرطعم : هب ام انفشكف ©

 رورجتو راج : هب . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم

 ّْ . هب لح ام : ريدقتب ةفوذحملا ٍلوصوملا ةلصب قلعتم

 : هانيتآو .٠ «ام» نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجبو راج : هانيتآو رض نم ©

 ' ريمض ءاهلاو. . ةحتفلا هبصن ةمالعو انيتآب بوصنم ناث هب لوعفم : هلهأ ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف بئاغلا

 ' هقزرو ىنعمب وا انيتآب هب لوعفم : لثم . ةفطاع واولا : مهعم مهلثمو ©

 | . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و ةحتفلاب بوصنم وهو . مهلثم

 ٠ . تبرعا «مه» و . انيتآب قلعتم بوصنم ناكم فرظ : عم

 ' . .ةحتفلاب بوصنم  هلجا نم  هلجال لوعفم : ةمحر : ائدثع نم ةمحر ©

 لصتم ريمض «ان» و «ةمحر» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم روزجمو راج : دنع نم

 . ةفاضالاب رج لمع ف نوكسلا ىلع ينبم
 1 ةحتفلاب اهلثم ةبرصنم «ةمحر# ىلع واولاب ةفوطعم : نيدباعلل ىركذو ©

 نيؤنتلا - فرصلا نم ةعونمم اهمال ةملكلا نونت لو رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا

 , ةفوذبع ةفضب قلعتم رورجمو راج 8 نيدباعلل . روصقم يعابر ثنؤم اهعال

 ١ نم, ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال ءايلا مسالا رج ةمالعو «ىركذ» نم
 . ال.ناسحالاب مهركذن اناو نيدباعلا انتحرل : ىنعمب درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا
 | ىتح ريص امك اوريصيل نيدباعلا نم هريغل هركذتو بويال انم ةمر وا مهاسنن

 00 . ةرخآلاو اينذلا يف بيثا ا اوباشي

 0 تال زن ل يراك ليي مه
 ىلع ,فطعلا تاواوب ةفوطعم : لفكلا اذو سيرداو ليعامساو ©

 : لعفب تابوصنم يا اهلثم برعتو نيناغلاو ةثلاثلا ةميركلا ةيآلا يف «بويا»
 ةسمخلا ءامسالا نم هنال فلالا «!ذ» بصنت ةمالعو (ركذاو» هريدقت فوذحم
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 ظحلا اذ : ىنعمب ةرسكلاب رورحجم هيلإ فافضم : لفكلا . فاضم وهو

 نع هعاطقنال نون دقو ةمضلاب عوفرم أدتبم : لك : نيرباصلا نم لك © :

 ركذم عمج هنال ءايلا مسالا رج ةمالعو . ًادتبملا ريخب قلعتم رورجمو راج

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملابس

100 
 ١ نيدلّصلا اه إ انيمي ةيمتلحْدأَو 88

 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : لخدا . ةفطاع واولا : مهانلخداو ©

 لحم يف نييئاغلا ريمض ؛مهل و . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض هانا و . انب

 . هب لوعفم بصن

 رج لحم يف لصتم ريمض ةان» و انلخدأب قلعتم رورجيو راج : انقتمحور يف © |

 هيلا فاضملا لحو «لها» رورجملا فاضملا فذحف انتمحر لهأ يف يا ةفاضالاب

 . هلم «انتمر»

 . بارعالا نم امل لحم ال ةيليلعت ةلمجلا : نيحلاصلا نم مهئا © :

 ريمض - لصتم ريمض «مه» و . لعفلاب هيشم ديكوتو بصن فرح : نا

 قلعتم رورجمو راج : نيحلاصلا نم . «نا» مسا بصن لحم يف  نيئئاغلا

 . درفملا يف ةكرحلاو نيوئتلا

 ارث فت لم يك دا 4 1 و أ 1 ماج
 قدح كلو مفي نأ اضعم بهذ ذِإنوُنلااَدَو 67

 0 ا رار سم ب مستو

 © نط ْدك نإ كمستلا لعْلإالَد

 ةيآلا يف ةدراولا «ىدان ذا ًاحونو» بارعا برعت : بهذ نا نوئلا اذو ©
 ءاهسالا نم هنال فلالاب بوصنم : اذ و . نيعبسلاو ةسداسلا ةميركلا :
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 : :ىنعمب . ةرسكلاب رورجم :هنيلا فاضم : نونلا .. فاضم وهو ةسمخلا

 , حتفلا ىلع ينبم «بهذ» و «توحلا» ىنعمب : نونلا.. توحلا بحاص

 ها . ةرهاظلا

 نذا نود هموقل رجاه وا كرت ذا : ىنعمب ٠ ةحتفلاب بوضصنم لاح : ًايضاخم ©

 : . هناحبس هنم نذا يا هللا

 ريْمِض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ّنظ . ةيفانئتسا ءافلا : نظف ©
 1 0 ١ . وه هريدقت ًازاوج رتتسم

 ! نيلماع نيفرح نيب تعمج اذا برعلا نال . ةاغلم : نا : هيلع ردقن نل نا ©
 ١ ةحتفلا هبصن ةمالعو نلب بوصنم عراضم لعف : ردقن . امهدحا تغلا

 : قلغتم رورجو راج : هيلع . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمِض لعافلاو

 ' لغفلاب هبشم فرح ىهو ةليقثلا «نأ» نم ةففخم «نأ) نوكت نا زوجيو ردقتنب

 . انتردق هيف لعفن نل نا نظف : ىنعمب «نظ» يلوعفم دسم دس

 لعب ردقملا حتفلا ىلع ينبع ضام لعف : ىدان . ةيفانعسا ءافلا : ىداثف ©

 | ٠ وه هريدقت ًاناوج رتتسم ريمض لعافلاو رذعشلل فلالا

 , ةديدشلا ةملظلا يهف : ىنعمب . ىدانب قلعتم رورجو راج : تاملظلا يف ©

 | هملتيا نا دعب ليللاو رحبلاو توسحا نطي تاملظت يهف فا توسللا نطيب يهف

 هنأب: ايا . نيرشملاو ةسماخلا ةميركلا ةيآلا ىف تبرعا + تأ الإ هلإ ال نأ ©

 . تنأ الإ هلإ ال

 وهو . حبسأ .: هريدقت فوذحم لعفل - قلطم لوعفم ردصم : كتاحيس ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض فاكلاو فاضم

 ! لضتم ريمض ءايلاو . لعفلاب هبشم ديكوتو بصت فرح : نإ : تنك ىنإ ©
 ' ينبم' صقان :ضام لعف «تنك» و . نإ مسا بصن: لحم ف  ملكتملا ريمض
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 عفر لحم يف لصتم ريمض ءاتلا . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع

 نم تنكا ةيلعفلا ةلمجلاو . ملكتملا ريمض وهو مضلا ىلع ينبم «ناك». مسا

 . نإ ربخ عفر لحم يف ؛نيملاظلا '

 هنال ءايلا مسالا رج ةمالعو «ناك» ربخب قلعتم رورجمو راج : نيملاظلا نم ©

 . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عج

 نى قولا ىف : نينو سواتاييررانجا دفا

 ةسداسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : مغلا نم هانيجنو هل انبجتساف «

 تاعاس دعب لحاسلا ىلا توحلا هفذق نأب مغلا نم هانيجنو ىنعمب نيعبسلاو
 .عيرأ 0

 حتفلا ىلع ينبم «لثم» ىنعمب مسا فاكلا . ةيفانتسا واولا : يجنن كلذكو ©
 كلذ لثمو : ريدقتب  قلطملا لوعفملا  ردصملا نع بئان بصن لحم يف ش

 ببسو . ميجلا قوف اهمسرب ءافتكا نينونلا ىدحا تفذحو . يجنن ءاجنالا
 يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ . (مهعامتجاو نينونلا عباتت وه اهفذح
 عراضم لعف : يجنن . باطخلل فاكلاو دعبلل ماللا . ةفاضالاب رج لحم
 هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم
 . نحن

 نونلاو ملاس ركذم عمج هنال ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : نيئمؤملا ©

 . درفملا نيونت نم ضوع ش

 0 هي 0 آ همس 1

 «» ًاينرولا دكتور فكل روجر ذإَكَو 4
 مو . نيعبسلاو ةسداسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : ىداث ذا ايركزو © :
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 .. ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : هبر ©

 1 ' ٠ ًالئاق هبر اعد يا

 - بوصنم وهو . براي : لصالاو . فوذحم ءادن فرحب ىدانم : بر ©

 ' ام رسكب ءافتكا ةفوذحملا ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقم ةحتف هبصن ةمالعو

 . ةبسانملا ةكرح - ةحتفلا يا  اهروهظ نم عنم اهلبق

 ' ماللا . ينثري نم نود نم ًاديحو ينكرتت ال : ىنعمب : ًادرف ينرذت ال ©

 :' ينعدت يا : ينرذت ٠ ةمزاج يهو يهنلا ةخيصب .عرضتلاو لسوتلاو ءاعدلل

 1 ًابوجو رتتسم ريمض لعافلاو هرخآ نوكس همزج ةمالعوأ 'موزجم عراضم لعف

 . هب لوعفم بصن لحم يف ملكتملا ريمض ءايلاو ةياقولل نوتلا . تنا هريدت

 . ةختفلاب بوصنم لاح : ًادرف

 - لصفتم عقر ريمض : تنا . ةيفانعتسا واولا : نيثراولا ريخ تناو ©

 ١ أدتيملا ربخ : ريخ . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبه  بطاخملا ريمض

 ! ءايلا هرج ةمالعو ةفاضألاب رورجم هيلا فاضم : نيثراولا: . ةمضلاب عوفرم

 ةلمنجلاو.. هتكرحو درفملا نيؤنت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال

 . بارعالا نم اهل لحم ال ةيفانعتسا. : ةيمسالا

 كرا ورام 21101076 تاكل مز 2 ا 9 5 م

 © َنينيَح َلاْواكواَرَو اكو

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : انبجتسا . ةيببس ءافلا : هل انيجتساف ©

 ٠ لعاف عفر لخ يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءانا و . انب هلاصتال ش

 . انبجتساب قلتم رورحبو راج :هل

 وا: اهارغا برعتو ؛هل انبجتسا» ىلع واولاب ةفرطعم : ىيحي هل انبهوو ©

 9 ره انبهول يناثلا لوعفملاو لوالا لوعفملا ماقم مئابق رورجمو راج (هل»

 0 فرصلا نم عونمم مسالاو رذعتلل فلالا ىلع ةردقلا 5 ةححتفلاب ببصنم
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 مسالا نيب ًاقرف ءايلاب بتكو لعفلا نم هلصا نالو ةمجعلل - نيونتلا

 .لعفلاو

 . اهبارعا برعتو ؛هل انيجتسا» ىلع واولاب ةفوطعم : هجوز هل انحلصاو ©

 . دلت ال تناك اهمال ةدالولل هجوز انحلصا نا دعب : ىنعمب . ةفاضالاب

 «مها و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا: نوعراسي اوتاك مهنا ©

 ىلع ينبم صقان ضضام لعف : اوناك . اهمسا بصن لح يف نيبئاغلا ريمض
 (ناك» مسا مفر لحم يف لمصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا

 ربخ بصن لحم يف «نوعراسيا ةيلعفلا ةلمجلاو . لعاف عفر لحم يف لصتم
 . نوردابي وا نوعرهب : ىنعمب («ناك»

 لمع يف يا نوعراسيب قلعتم رورجبو راج : اننوعدبو تاريخلا ف ©

 «نوعراسيالا ىلع واولاب ةفوطعم نوعديو .٠ تاريخا هوجو ىلا وا تاريخا

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض انا و . اهبارعا برعتؤ

 ةفوطعم :'ًابهرو . ةحتفلاب بوصنم لاحلا عضوم يف ردصم : ايهرو ايغر ©

 يوذ يا نيفئاخ نييغار : ريدقتب ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم «ًابغر» ىلع واولاب
 . باقعلا يف بهر يوذو باوثلا يف بغر 0
 راج : انل . تبرعأ : اوناك . ةفطاع واولا : نيعشاخ انل اوناكو ©

 عمج هنال ءايلاب بوصنم «ناكا ربخ : نيعشاخ . نيعشاخب قلعتم رورجمو

 . ماس ركذم

 هات كت "سل ص سا سا سس وَ ترسو ١

  4١يلح اء املس يو رنه اهنا جي صحت 48

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يتلا . ةفطاع واولا : يقلاو ©

 ١ ميرم دوصقملا . ركذا هريدقت فوذحم لعفب هب لوعفم .
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 : ثنصحإ . احل لحن ال لوصوملا ةلص : ةيلعفلا ةلمجلا : اهجرف تنصحأ ©
 ' . يه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف
 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : جرف . امل لح ال ةنكاسلا ثيتأتلا ءات ءانتلاو
 : تناض : ىنعمب ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةبئاغلا ريمض «اه» و

 , مادتعالا نم هتمحو اهسفن

 . ىلع ينبم ضام لعف : خفت . ةيفانثتسا ءافلا : انحور نم اهيف انخفنف ©

 : عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هانا و . انب هلاصتال نوكسلا

 ! قلعتم زورجو راج : حور نم . انخفنب قلعتم رورجمو راج :اهيف . لعاف

 ىنعمب ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءان» و .. انخفنب

 وهو انحور ةهج نم اهفوج يف.هانيبحا يا . اهيف.ىسيع يف حورلا انخفتف

 : 7 .' مالسلا هيلع ليريج

 .«اهت و . اهبارعا برعتو هاتخفتا ىلع واولاب ةفرطعم : اهثباو اهانلعجو ©
 . لوا هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةبئاغلا ريمِض

 - ريمض اةاه» و . ةحتفلاب بوصنم ةبئاغلا ريمض ىلع واولاب ةقوطعم : اهنباو
 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 'رورجمو راج : نيملاعلل . ةحتفلاب بوبصنم ناث هب ءلوعنفم : نيملاعلل ةيآ ©

 : ' عمجب قحلم هنال ءايلا مسالا رج ةمالعو ؛ةيآ» نم ةفولحم ةفصب قلعتم

 ! وا ةزجعم اهانلعجو 9 ىنعمب ىلعمب .٠ درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ماسلا ركذللا

 نا نود نم دلوب اهانيتآ ثيح . كلذك اهنبا انلعجو قلاخلا ةردق ىلع ةيبن ةيآ

 ©© نوم طفرات قأَوِزعَدإ 7
 : مسن ل لف يشم بصل فرح نا: مكفلا هذه نا ©

 ,جوفرم «نإ) ربخ : مكتما . «نإ) مسا بصن لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا

 ! . ةقاضالاب رج لح يف مضلا ىلع ينبم نيبطاخملا زيمض' فاكلا . ةمفلاب
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 ىلا ةراشالاو . ةفاك سانلا وا نينمّؤملل باطخلاو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 . اهيلع اونوكت نا بجي يتلا مكتلم يه مالسالا ةلم نا يا مالسالا ةلم

 يذلا لماعلا ةفوذحم ةدكؤم لاح يهو ةحتفلاب ةبرصنم لاح : ةدحاو' ةمأ ©
 نوكت نا زوجيو ةمال ةفص : ةدحاو . ةراشالا مسا هيلا زمري ام هيلع لدي

 ةدحاو ةلم اهيلا راشي يتلا مكتلم : ىنعمب ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم ةمال اديكوت
 . نيدلا يف اهنيب دحو هللا نال ةفلتخم ريغ

 ينبم - ملكتملا ريمض  لصفنم عفر ريمض : انأ .ةيفانئتسا واولا : مكير انأو ©

 ٠ ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : مكبر . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع .
 ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم نيبطاخملا ريمض فاكلاو

 روكذلا عمج .

 نال نونلا فذح ىلع ينبم رما لعف : نودبعا . ةيببس ءافلا : نودبعاف ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو .. ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم

 ءافتكا طخلا يف ًاراصتخا ةفوذحم هناحبس ملكتملا ءايو . ةياقولل نونلاو

 اناو يا . هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض يه اهيلع ةلادلا ةرسكلاب
 . نودبعاف دحاو هلإ مكهلا

 كل يا 1 لوحي نع

 ملا ىلع ينيم ضام لعف : اوعطقت . ةيفاتتتسا واول مهرما ا

 . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال 1

 ا يفو . ةبيغلا لا ىلا 0 7 هنا الا ةبطاخملا ىلع ؛متعطقتو» هلضاو

 . ةفاضالاب

 . فاضم وهو . اوعطقتب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : مهفيب ©
 ش . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض (مهاو
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 .مهلك : ريدقتب ةفاضالا نع هعاطقنال ةتوثملا ةمضلاب عوفرم أدتيم : انيلإ لك ©

 ْ . ريخلاب قلعتم ميظعتلل .رورجيو راج : انيلإ

 نم .نضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال واولاب عوفرم أدتبملا ربخ : نؤعجار ©
 . مهيزاجتفا يا درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا

 7-0 ويك ديل نراك هك رف ل

 . يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم . ةيفانثتسا ءافلا : لمع نمف ©
 لحي يف نوكسلا ىلع ينبم طرشلا لعف عراضم لعف : لمعي . أدتبم عفر. لحم

 . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو . نمب مزج

 نم ايلاص : ىنعمب يا لمعي لوعفمب قلعتم رورجمو راج :؛ تاحلاصلا نم ©

 ' (نمال ةلالدل لوعفملا فذحو 8 ةيضيعبت («نم» نوكت نا زوجيو . تاحلاصلا

 : نم اه لحم ال ةيضارتعا ةلمجلا نوكتف تاحلاصلا لامعالا ضعب ىنعمب هيلع

 0 ّْ . بارعالا

 | . أدتبم عقر لحم يف - بئاغلا ريمض - لصفنم عفر ريمض رهو: نمؤم وهو ©

 | هباوجو طرشلا لعف نم ةلمجلاو . ةمضلاب عوفرم اوه# أدتبملا ربخ . نمؤم
 ا : ع ل

 يسب بصب لج يف عفا لع يح هلا هسا: نارفك ل

 ' ريخب. قلعتم رورجمو راج : هيعسل . ًايوجو فوذحم 4ال» ريخو . دحج
 . هيلا فاضم رج لحم يف  بئاغلا ريمض - لصتم ريمض ءاهلاو .«ال»

 ' هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ ..ةيفانتسا : واولا: نويتاك هل انإو ©

 ٠ بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نونلاب مغدم لصتم ريمض هان» و .لعفلاب

 «نإ» ربخ:: نوبتاك . «نا»' ربخب قلعتم رورجمو. راج: هل . «نا» مسا

 ا



 يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو لاس ركذم عمج هنال واولاب عوفرم
 كلذ نوبتاك هل اناو : هريدقت فوذحم «نوبتاك» لعافلا مسأ لوعفمو .درفملا

 : هلامعا ةفيحص يف هلامعا نوبتاك وا يعسلا

 © ريتا أ ةنكاأ يك آعررَو
 ىلع ٠ ةمضلاب عوفرم أدتبم : مارح . ةيفانئتسا واولا : ةيرق ىلع مارحو ©

 ال مهنا» هلوق ليلدب «ةيرق لها» هلصاو . مارحب قلعتم رورجمو راج : ةيرق
 «ةيرق» هيلا فاضملا هنع بانو «لها» فاضملا رورجملا فذحف ؛«نوعجري

 . هدوجو عنتمملل مارحلا ريعتساو

 انمزع : ىنعمب . ةيرقل - تعن  ةفص رج لحب يف ةيلعفلا ةلمجلا : اهانكلهأ ©
 «اناو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف يهو انردق وا اهكالها ىلع

 ةبطاخملا ريمض ؛اه» و . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم :

 ريمض ؛مه» و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا : نوعجري ال مهئا ©
 لعف : نوعجري . اهل لمع ال ةيفان : ال . «نا» مسا بصن لحم يف نيبئاغلا :

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم عراضم
 نم اهزيح يف امو ناو «نا» ربخ عفر لحم يف ؛نوعجري ال».ةيلعفلا ةلمجلاو

 : ىنعمب «مارح» أدتبملا ربخ عفر لحم يف ردصم ليوأتب اهربخو اهمسا
 . نوعجري ال مهنال : ىنعمب وا ىرخا ةرم ةايحلا ىلا مهتدوع

 2 رس سر لل ف فرو وس و ور وو ست
 © ن نيود حنو جوجأمو وجي ضف اود 46(

 : اذا . هل ةياغ يهو مارحب ةقلعتم ءادتباو ةياغ فرح : ىتح : اذا ىقح ©

 ةيلعفلا ةلمجلاو . هباوجب قلعتم هطرشل ضفاخ نامرلا نم لبقتسي امل فرظ
 . ةمزاج ريغ طرش ةادا يهو . ةفاضالاب رج لحم يف اهدعب
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 ' ينم لوهجملل ينبم ضام لعف : تحتف : جوجامو جوجأب: تحتف ©

 , ٠ جوجأي . بارعالا نم امل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات,ءاتلاو . حتفلا ىلع

 ةليبق مسا هنال - نيونتلا - فرصلا نم عونمم وهو ةمضلاب عوفرم لعاف بئان

 ؛ برعيو (جوجأي» ىلع واولاب فيطعم : جوجأمو . ًانومهم ءاج هنال
 ١ فذح (ى ادس» فاضملا فذحو . امهدس حتف اذا ىتج : ىنعمب .هبارعا

 . ١ «اهاتكلهأ» ثنا (ك «تحتف» لعفلا ثناو اهلها وهو ةيرقلا ىلا فاضملا

 لحم يف.:: اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو : ةيلاح واولا : بدح لك نم مهو ©

 , :اهدعب ةيمسالا ةلمجلا نوكتف ةيضارتعا واولا نوكت نا زوجيو . لاح بصن

 , عقر لحم يف  نييئاغلا ريم  لصفنم عفر ريمض : مه. اهل لحم ال ةيلاح

 : هيلا فاضم : بدح .. «مه) ربخب قلغتم رورجمو راج : لك. نم. أدتبم

 ' ١ جوجأأي مه ليقو . رشحملا ىلا نوقاسملا سانلاو : ىنعمب يا ةرسكلاب رورجم

 ! لك نم : هنع هللا يضر سابع نبا أرقو . دسلا حتفي نيج نوجرخي جوجأمو

 ' . ةيميمت ءابلاو . ةيزاجح ءاثلا ليقو' . ربقلا وهو ثدج

 . ٠ نوعرسي ضرالا يف عافترا لك نم مهو ىنعمب . نوعرسي يا : نولسني ©
 . عفز لحم يف لصتم ريمض واولاو . نونلا توبشب عوفزم عراضم لعف يهو
 : باوجو .' «مه) أدتبملا ربخ عفر لحم يف «نولسني» ةيلعفلا ةلمجلاو . لعاف
 . نيذلا راصبا ةصخاش يه'اذاف» هلوق وهو ةيلاتلا ةنميركلا ةيآلا يف «!ذا»

 ش : . «اورفك

 3 00 قريات لازم ةدياك 2 دكه ل 2

 سر 3 ل يت

 ل ل21 تثولفَعِ

 ىلع ينبم ضام لعف : بزتقا ةفطاع : و + قحلا دعولا برتقاو ©

 .. ةمايقلا موي برتقاو : ىتعمب . ةمضلاب هلثم
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 ديكأت يا ديكأتلل طرشلا باوج يف ةعقاو : ءاملا : ةصخاش يه اذاف © '

 ةداس يه وا :. . . اهل لمع ال ةيئاجف وا ةءاجف فرح : اذا . طرشلا باوج

  ةبئاغلا ريمض - مهبم ريمض : يه  ءارجلا  طرشلا باوج يف ءافلا دسم
 . ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : ةصخاش . أدتبم عفر لحم يف راصبالا هحضوت

 يا. ال لحم ال مزاج ريغ طرش باوج ؛ةصخاش يه» ةيمسالا ةلمجلاو

 . ةقباسلا ةيآلا يف «اذا» باوج

 عرفرم «ةصخاش# لعافلا مسال لعاف : راصبا : اورفك نيذلا راصيأ ©

 رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . فاضم وهو ةمضلاب 2
 واولا . ةعابجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اورفك .' ةفاضالاب
 «اورفك» ةيلعفلا ةلمجلاو . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحن يف لصتم ريمض

 ةحوتفم نيرفاكلا راصبا اذاف : ىنعمب بارعالا نم ال لمع ال لوصوملا ةلص

 . ةريخلا نم فرطت ال ةرظان

 «ان» و . ةحتفلاب بوصنم فاضم ىدانم : ليو . ءادن ةادا : اي : اذلبو ان©

 ةيئادنلا ةلمجلاو . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيملكتملا ريمنض

 ةيلعفلا ةلمجلاو . انكاله اي يا . انليو اي نولوقي : هريدقت فوذحمب ةقلعتم
 لحم يف: انليو ايو . اورفك نيذلا نم لاح بصن لحم يف «نولوقي» ةفوذحملا

 . هب لوعفم بصن

 نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : انك . قيقحت فرح : دق: انك دق ©
 . ؟ناك» مسا عفر لحم يف نيملكتملا ريمض هانا و . انب هلاصتال

 رورجمو راج : اذه نم . ناك ربخب قلعتنم رورجمو راج : اذه نم ةلفغ يف ©
 .نمب رج لحم يف ةراشا مسا: اذهو . اذه نع نيلفاغ ىنعمب . ةلفغب قلعتم

 ةلمجلاو . فانئتسالل هل لمع ال بارضا فرح : لب : نيملاظ انك لب ©
 «ناك» ربح : نيملاظ . تبرعا : انك . اهل لحم ال ةيفانثتسا : هدعب ةيلعفلا

 يف ةكرحلاو نيونتلا نم نضوع نونلاو لاس ركذم عمج هنال ءايلاب بوصنم
 . درفملا
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 000 أ < وذو هم

 88 . نود ف هج بكيان 16
 ب نيبطاخملا ريمض فاكلا . فلاب هيشم ديكوتو بطن فرح : ٠١ مكنا ©

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو . منال مسا ابمصن لمغ يف نيا

 لحب يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ةفطاع واولا : نودبعت امو ©
 . ؟مكنا» يف نيبطاخملا ريمض وهو بوصتم ىلع فونطعم هنال بصن

 : لحم ؛يف لصتم ريمض واولاو . نونلا توش عوفرم عراضم لعف :نودبعت

 نم اه لحن ال لوصوملا ةلص «نودبعت" ةيلعفلا ةلمسجلاو . لعاف عفر

 .بارعالا

 «نم» هلل «ام» لوصوملا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجيو زاج : هللا ا نم ©

 ١ ٠ . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : . ةينايب

 | فاضم : منهج . فاضم وهو ةمضلاب عوفرم «نا# ربخ : منهج بصح ©

 نم عونمم .هنال ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا هرج ةمالعو ةنفاضالاب رورجم هيلا

 1 .. رانلا ءامسا نم ةملكلاو . ثينأتلاو ةفرعملل - نيونتلا - فرصلا

 ريمض : متنا . لاح بصن لحم يف ةيمسالا ةلمجلا : نودراو اهل متنا ©

 رورحيو راج : اه. ًادتبم عفر لحم يف - نيبطاخملا ريمض  لصفنم عفر

 ؛ ركذم عبج هنال واولاب عيفرم ؛متنا» رب : نودراو . «متنا» ربخب قلعتم

 هب ىمرت يا رانلا هب بصحت ام وه بصخحلاو . بصخحلا اهل ئىمري امك رانلا

 . . ًالاعتشا اهديزي يكل

 0 الاب وكر 11
 , ضام لعق : ناك . مناج ريغ طرش فرح : ول: ةهلآ ءالؤه ناك ول ©

 عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : ءالؤه . حتفلا ىلع ينبم صقان

 ل7555



 مانصالا ىلا ةراشالاو . ةحتفلاب بوصنم اهربخ : ةملآ . ؛ناك» مسا

 .بارعالا نم اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج ةيلعفلا ةلمجلا : اهودرو ام © ْش

 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اودرو . امل لمع ال ةيفان : ام

 ينبم لصتم ريمض «اه» و . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا
 اولخدا ام يا اهولخدا ام : ىنعمب . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع

 . منهج ىلا

 ةمضلاب عوفرم أدتبم : لك . ةيفانئتتسا واولا : نودلاخ اهيف لكو ©

 . ريخلاب قلعتم رورجمو راج : اهيف . فيرعتلا لأو ةفاضالا نع هعاطقنال

 نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال ةمضلاب عوفرم «لك» ربخ : نودلاخ

 . درفملا نيونت

 ١ ها نولي «©
 رج لحم يف نيبئاغلا ررمض ؛مه» و .رج فرح : ماللا : ريفز اهنف مهل © .

 قلعتم رورجمو راج : اهيف . مدقم ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو . ماللاب ْ
 . ةمضلاب عيفرم رخؤم أدتبم : ريفز . منهج يف يا اريفزا نم لاحب

 . ديدش سفنتو نينأ منهج يف مهل :ىنعمب 1

 - لصفنم عفر ريمض : مه . ةفطاع واولا : نوعمسي ال اهيف مهو © :

 . نوعمسيب قلعتم رورجيو راج : اهيف . أدتبم عفر لحم يف  نيبئاغلا ريم ْش
 . نوئلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوعمسي . ال لمع ال ةيفان : ال

 لحم يف «نوعمسي» ةيلعفلا ةلمجلاو . لعاف :عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو
 . باذعلا ةدش نم مص مه يا «مه» ربخ عفر

 7 هر

 ١ ٠١ َنوُدَكِلاَهَعَد وَما َتْدَعَسَيَرلَِإ ©
 لوصوم مسا : نيذلا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا: نيذلا نإ © 1
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 ١ ..ااهل لحم ال هتلص هدعب ةلمجلاو . «نا)' مسا بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم

 ' لال ةئكاسلا ثينأتلا ءات:ءاتلاو .:حتفلا لع ينبم ضام لعف : مهل تقيس ©
 00 . ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و رج فرح ماللا . اهل

 1 . ةداعسلا يا ىنسحلا ةلصخلا ىنعمب رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا

 ' : :كتلوا. «نا» ربخ عفر لح يف ةيمسالا ةلمجلا : نودعيم اهنع كتلوا ©

 : اهنع ٠ باطخلل فاكلاو .. أدتبم عفر لحم يف. ربسكلا لع ينبم ةراشا مسا

 ' واولاب عرفرم «كئلوا» رب : نودعبم . كئلوا ربخب قلعتم رورجتو راج

 ! «انم» روزجملاو راجلاو درفملا نيونت نم ضوع كنونلاو ملاس ركذم عمج هنال
 1 1 . «ىنسحلا» نم لاحب .قلعتم

 2 ار و ره حس هه ها م

 © وديع مس تَهَيْعَأاَدِفمهَواَسسحنْومَمساِل ٠١١

 . كنلوال ناث ربخ عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : اهسيسح نوعمسي ال ©

 : عوفرم عراضم لعف : نوعمسي . احل لمع ال ةيفان : إل . نودعبم اهنع

 ' لوعفم : سيسح . لعاف عفر لحم يف .لصتم ريمض واولاو . نونلا توبثب
 : نعمب . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض «اه) و .:ةحتفلاب بوصنم هب
 1 : راثلا توصب نوسحي ال يا يفخلا اهترص نوعمسي ال

 ١ ريمض  لضفنم عفر ريمض :.مه . ةفطاع : واولا : تهتشا ام يف مهو ©

 ' ينم لوضؤم مسا : ام . رج فرح : يف . أدثيم عفر لحم يف  نيئئاغلا

 ' ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعق : ىهتشا . يفب رج لحم يف نوكسلا ىلع
 : ةنكاسلا ثينأتلا ءاتب اهاصتالو نينكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا فلالا ىلع رذعتلل

 . لحن ال لوصوملا ةلص «مهسفنا تهتشا» ةيلعفلا ةلمجلاو . اهل لحم ال ءانلاو
 ' هتهتشا ام.يف : ريدقتلا . هب لوعفم هنال الحم بوصنم :ريمض دئاعلاو . اه

 : : . ؛مه) ربخب قلعت «ام ينا'رورجملاو راجلاو . مهسفنا
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 لح يف نيبئاغلا ريمض «مه» و . ةمضلاب عرفرم لعاف : نودلاخ مهسفنا ©

 ملاس ركذم عمج هنال واولاب عوفرم «مه» ربخ : نودلاخ . ةفاضالاب رج

 . نودلخم : ىنعمب درفملا نيونت نم ضوع نونلاو

 قواته نبك صزتنا زول ٠٠١
 © نودع

 كئلوأل ثلاث ربخ عفر لحم يف :ةيلعفلا ةلممجلا : ريكألا عزفلا مهتنزحي ال«

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : نزحي . ال لمع ال ةيفان : ال . نودعبم اهنع
 لعاف «عزفلا» و . مدقم هب لوعفم بصن لحن يف نيبئاغلا ريمض (مها»و

 .ةمضلاب اهلثم ةعوفرم عزفلل - تعن  ةفص : ربكالا . ةمضلاب عوفرم

 . ثعبلا موي روصلا يف خفنلا عزف مهنزحي ال ىنعمب

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ىقلتت . ةفطاع راولا : ةكئالملا مهاقلتتو ©

 هب لوعفم بصن لحم يف نييئاغلا ريمض !مه» و . رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا

 نيئنهم ةكئالملا مهاقلتتو : ىنعمب . ةمضلاب عوفرم لعاف : ةكئالملا . مدقم

 ةفوذحملا ةيلعفلا ةلمجلاو . مهل نولوقيو وا . مهل نيلئاق ةنحلا باوبا ىلع
 . ةكئالملا نم لاح بصن لحم يف «مهل نولوقي» و ةردقملا

 . - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف: ةيمسالا ةلمجلا : مكموي اذه ©

 ربخ : مكموي . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذه

 رج لحم يف مضلا ىلع ينبم نيبطاخملا ريمض فاكلاو . ةمضلاب عوفرم «اذه»

 . لح دق مكباوث تقو اده : ىنعمب روكذلا عمج ةمالع ميملاو هيلا فاضم

 مسا : يذلا . مكبر مكدعو يذلا : ىتعمب : نودعوت متنك يذلا © 1

 ةلمجلاو . مويلل - تعن - ةفص عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم
 صقان ضام لعف : متنك . بارعالا نم اهل لحم ال هتلص : هدعب ةيلعفلا

 نيبطاخملا ريمض ءاتلاو . كرحدلملا عفرلا ريمَضِب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم
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 . روكذلا عمج ةمالع ميماو «ناك» مسا عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم

 ' ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف :نودعوت
 ١ بلصن لحم يف «نودعوت» ةيلعفلا ةلمجلاو . لعاف بئان عفر لحم يف لصتم

 . هب نودعوت : ىنعملا نال راجلا فذحو ؟متنكا ربخ

 مرا

 دقو بادن زميلك لو 5 ٠١
 ا © َيليممَأَم 22

 ةركذا» هريدقت فوذحب لعل هب لوعفم : مري: ءامسلا يوطن موي «©

 ! ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يوطن . فاضم وهو ؛ ةحتفلاب بوصنم
 | . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو . لقشلل ءايلا ىلع ةردقملا
 ' يف: (ءامسلا :يوطن» ةيلعفلا ةلمجلاو .. ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ءاهسلا

 0 - . ةفاضالاب رج لحم

 ! لحب يف حتفلا ىلع ينبم ؟لثم» ىنعم مسا : فاكلا : بتكلل لجسلا يطك ©
 ! :٠ اريدقتإ . هل  تعن  ةفص وا  ردصملا  قلطملا لوعفملا نع بئان بصن
 .. ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : لجسلا . لجسلا يط لثم ًايط اهيوطن

 : نم اوس ام ىلع رتفدلا يطك ىنعمب ٠ يطب قلعتم رؤرحيو راج : بتكلل
 ْ . ةريثكلا ٍناعملا نم اهيف ْبتكي امل يأ . بتكلا

 : حفلا ىلع يتيم «لثما ىنعمب مسا فاكلا : هديعن قلخ لوا انأدب امك ©
 ,  لثم ديعن : ري ا ات الحلم بصف لخ يف

 ' رج لع يف نركسلا لع ينبم لوصوم مسا : ام .:هديعن هانأدب يذلا
 ريطض ءان» و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعق : أدب . ةفاضالاب
 ' ةلبض ةانأدب» ةيلعفلا ةلمجلاو : لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصقم
 .هةيب لوعفم هنال الحم بوصنم ريمض دئاعلاو . بارعالا نم لحم ال لوصوملا

 ةختتفلاب ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ : لوأ . اهانأدب امك . ريدقتلا
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 ًاظفل طقاسلا بئاغلا ريمض نم ًالاح «لوا» برعي وا . هانأدبب قلعتم
 هيلا فاضم : قلخ . «ءانأدب» يف دئاعلا بئاغلا ريم يا ىنعم تباشلاو

 لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : هديعن . ةرهاظلا ةرسكلاب رورجم

 بصن لح يف لصتم ريمض ءالاو . نحن هريدقت ًايوجو هيف رتتسم ريمض
 ىلع قلخل - تعن  ةفص رج لحم يف «هديعن» ةيلعفلا ةلمجلاو . هب لوعفم
 قلخلا لوا يا . ىنعملا ىلع لاح بصن لحم يفو . ةركن درفم هنال ظفللا

 . عمجي ال ردصم «قلخلا» نال قئالخلا لوا : ىنغمب

 «هديعن» هلوق نال  قلطم لوعفم دكؤم ردصم :ًادعو : انيلع ًادعو ٠

 قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : انيلع . ةحتفلاب بوصنم ةداعالل ةدع ىنعمب

 . هنم ةفوذحم ةفصب وا «ادعو» ردصملاب

 ةمغدملا «ان» و . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا : نيلعاف اذك اثنا ©

 . 1نإ» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «نأ» نوئب

 صقان ضام لعف : انك . «نا» ربخ عفر لحم يف : هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو

 يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هانا و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم
 ملاس ركذم عمج هال ءايلاب بوصنم اهربخ : نيلعاف . «ناك» مسا عفر لحم

 لعفن نا ىلع نيرداق انك انا : ىنعمب ..درفملا نيونت نم ضوع نونلاو
 .كلذ

 ىداَبعِرصْدلا رحب رعب فلو 6

 .قيقحت فرح : دق . ديكوتلاو ءادتبالل ماللا . ةيقانتتسا واولا : اندتك دقلو ©

 لصتم ريمض «ان) و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : بتك

 . لعاف عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم
 نوكي وا انبتكب ناقلعتم نارورجمو ناراج : ركذلا دعب نم رويزلا ف ©
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 ' : :نبكذلا . ةروبزلا» نم فوذحم لاحب ًاقلعتم «دعب ْنم» رورخملاو راجلا

 ' . 'دواد ىلع لزنملا باتكلا يف انبتك دقلو : ئنعمب ةرسكلاب رورجم هيلا فاض

 . ٠ ايتكلا نم ءايبنالا ىلع لزثا ام سنجب مسا ره وا ةزوشلا يا : ركذلاو
 ١ . ظوفحملا حوللا ينعي ؛باتكلا مأ : ركذلاو

 ا ل لس ديرو يس ق سل اهقري ضرألا نا
 . «اه» و . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ثري . ةحتفلاب بوصنم «نا) مسا

 0 . مدقم هب لوعفم بصن لخم يف نزكسلا. ىلع ينبم لصتم ريمض

 . ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةمضلاب عرفرم لعاف : نوحلاصلا يدابع ©
 ' لضتم ريمض ءايلاو .: ءايلا لجا نم اهب يتأملا ةرسكلا ةكرح اهروئهظ نم عنم
 ! - عن 'ةفص : نوحلاصلا . نينكاسلا ءاقتلال تحتفو ةفاضالاب رج لحم يف

 | نونلاو ..ملاس ركذم عمج اهنال واولا : اهعفر ةمالعو اهلثم ةعوفرنم يدابعل

 ١ يدابع اهثري) ةيلعفلا ةلمسجلاو . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع
 اهمسا عم يا اهزيح يف امو «نا» و . نا ربخ عفر لحم يف «نوحلاصلا

 : ةلمج نوكي نا زوجيو . ائبتكل هب لوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأتب اهربخو
 00 . بارعالا نم اهل لحال ةيريسفت

 ديول ِذَنِإ 5
 ٠ رج فرح : يف ٠ للاب شم ديكوتو بصن فرح : ١ اذه يف ن نا ©

 ْ . يفب.رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا :اذه
 رتل لا مسا : ًاغالب . ب ةقلحزملا ديكوتلا مال :!ماللا : موقل ًاغالبل ©

 : اج : موقل ٠ «اذه يف» رورجملاو راجلا مدقملا اهربخو .' ةحتفلاب بوصنم

 هير هذه يف روكذملا ىلا ةراشالاو ًاغالب نم ةفوذحم .ةفصب قلعتم رورجو

 ! هب غلبت امو ةيافكلا : غالبلاو . ةخلابلا ظعاوملاو ديعولاو ادعولاو رابخخالا نم

 . | ءانلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم موق - فوصؤملل - تعن  ةفص : نيدباع ©
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 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو . ملاس ركذم عمج امال
 . مهتاوهال نيدباع ال قحلا هللا نيدباع : ىنعمب

 © َنيلعْلَدَمَتإ لَو 07
 لعف : لسا . اهل لمع ال ةيفان : ام . ةيفانئثتسا واولا : كانلسرا امو ©

 ىلع ينبم لصتم ريمض هان" و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام

 لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو . لعاف عفر لح يف نوكسلا
 . (ص) دمحم ميركلا لوسرلا وهو بطاخملا فاك وهو . هب لوعفم بصن

 بوصنم لاح : ةمحر . اهل لحم ال رصح ةادا : الا: نيمللعلل ةمحر الإ ©

 نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : نيملاعلل . بطاخملا فاك نم ةحتفلاب

 ضوع نونلاو ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنال ءايلا مسالا رج ةمالعو «ةمحر»

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم

 « ويفكر ولة لب
 لعافلاو ٠ وكاس اقل ال تقدمي ذيك لعيب رسال لق ©

 . مهل لقف يا . تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 لوقم هب لوعفم بصن لحم يف ردصم ليرأتب ةلمجلا : ىلا ىحوب امئا © .

 لوصوم مسا «ام» و . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا .  لوقلا

 ينبم عراضم لعف : ىحوي . «نا» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 ال لوصوملا ةلص «يلإ ىحوي# ةيلعفلا ةلمجلاو . ىحويب عوفرم لوهجملل
 . بارعالا نم اه لح

 نوكسلا ىلع ينبم فرح رصح ةادا وا . ةفيفكمو ةفاك : (منا : مكهلا امثا © .

 لصتم ريمض فاكلا . ةمضلاب عوفرم أدتبم : هلا . بارعالا نم ال لحم ال

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم

 ب اةالآ1



 ' ةينادحولا ثيبثتل هلل ديكوت : دحاو . ةمضلاب عوفرم زيخ : هلِإ : دحاو هّلإ ©
 «ناذ ريخ عفر لحم يف ادحاو هّلِإ مكحلا» ةيمسالا ةلمجلاو: . ةمضلاب عوفرم
 ' يف فحاو ِهلِإ مكهلا وه ةيمسالا ةلمجلاو . وه هريدقت فوذحم أدتبم ربخ وا

 1 م (نأ) ربح عفز لحم

 ريمض : متنا . هل.لحم ال ماهفتسا فرح : له . ةيببس ءافلا : متثأ لهف ©
 ْ : . ًادتبم عفر لحم يف - نيبطاخملا ريمض - لصفتم

 نم ضوع نونلاو ماس ركذبم عمج هنال واولاب عوفرم ؛متنا" ربخ : نوملسم ©

 نوكراتو ةديقعلا هذمل نوملستسم متنا لهف : ىنعمب درفملا يف ةكرحملاو نيونتلا

 1 . نيلوألا ريطاسا نم هيلع متنا ام

 5 ه نزاع أ مأ بيو ردن طلوع عتاد ل
 ' ضأم لعف : اولوت . مزاج طرش فرح : نا . ةيفانئتسا ءافلا : اولوت ناف ©

 ؛ فلالا ىلع رذعتلل ردقملا مضلا ىلع ينبم نإب مزج لحم يف طرشلا ,لعف
 ْ لحب يف لصتم ريم واول . ةعامجلا واوب هلاصتالو' نينكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا
 . اوضرعا ناف : ىنعمب : ةقرابف فلالاو لعاف عفر

 ' يف ةمقو ءافلا . مج لح يف ءافلاب نرتقم مئاج طرش باج ةلمجبلا : لقف ©

 ءانقعلال دالا تفذسو ثوكسلا ىلع ينيم رما لعف :!لق . طرشلا باوج
 . ممل لقف يا . تنا هريدلقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نينكاسلا

 - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : ' ءاوس ىلع مكتنذآ ©
 ؛ لاحتب قلعتم بصن لحم يف رورجمو زاج : ءاوسلا ىلع . ,مكتملعا دق ىنعمب

 | مكتملغا ام ملع يف متناو انا وا . هب مالعالا يف مثناو انا نيوتسم : ىنعمب
 . ؛ .كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف «مكتنذآ» و هب
 ' ريمض. فاكلاو . لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم ملكتملا ريمض ءاتلاو
 .نوكذلا'عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم نيبطاخملا

 دالك



 . «ام١ ىنعمب ةيفان ةلمهم ةففخم : نأ . ةيفانئتسا واولا : يردا' ناو ©

 لعافلاو . لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يردا

 . انأ : هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض

 مدقم ربخ : بيرق . هل لح ال ماهفتسا فرح : ةزمهلا : ديعب مأ بيرقأ ©

 لع ةفوطعم : ديعب . ةلصتملا ما يهو فطع فرح : ما . ةمضلاب عوفرم

 . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم «بيرق»

 رخؤم أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام: نودعوت ام ©

 نوكت نا زوجيو . بارعالا نم اهل لحم ال هتلص هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو ا

 . ربخلا دسم دس «بيرق» ةهبشملا ةفصلا لعاف «ام» و . أدتبم «بيرق»

 ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : نودعوت
 فوذحم رورجملاو راجلا  دئاعلا  هتلصو لعاف بئان عفر لحم يف لصتم

 . مكيلع نيملسملا ةبلغ نم هب نودعوت ام : ىنعمب . هب نودعوت ام : ريدقتب

 ام ديعب مأ بيرقأ) ةيمسالا ةلمجلاو . باذعلا نم هب نودعوت ام وا

 . «يردا» لعفلل هب لوعفم بصن لحم يف «نودعوت

 ٠١ 3كم إوو «
 لصتم ريمض ءاهلاو . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا : ملغم هثا ©

 عوفرم عراضم لعف : ملعي . ؟نأ' مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم 0
 ةيلعفلا ةلمجلاو . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو . ةملاب
 . «نا# ريخخ عفر لحم يف «ملعي»

 : لوقلا نم . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ملعيو لوقلا نم رهجلا © .

 «ملعي) ىلع واولاب ةفوطعم : ملعيو . رهجلا نم لاحب قلعتم رورجمو راج

 . اهبارعا برعتو

 وهو نيملسملل داقحالا نم مكرودص يف هنورست ام : ىنعمب : نومتكت ام ©

 لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . هيلع مكيزاجي

 فر



 لحم .يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نومتكت ٠ هب
 دئاعلاو ..امل لحم ال لوصوملا ةلص «نومنتكت» ةيلعفلا ةلمجلاو . لعاف عفر

 كل ور هر 2

 ٠ © نول كحلة كفو[ ىردأَدإو ١١١
 ٠ ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : يردا نأ . ةفطاع واولا : هلعل يردا ناو ©

 ؛ ريمض ءاهلاو . نإ تاوخا نم لعفلاب هبشم فرح : لعل . ةئاملا دعب ةعساتلا
 . وا باذعلا ريخأت لعل يا «لعلا مسا بصن ل يف مضلا لع ينيس بن بئاغلا
 . دغوملا اذه ريخأت

00 

 . ةفصب قلعتم رورجي راج : مكل ٠ ةمضلاب عوفرم «لعل» ربخ : مكل ةئتف ©
 1 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو «ةنتف» نم ةفوذحم

 ىلإ“ ةملضلاب اهلثم ةعرفرم «ةنتف» ىلع واولاب ةفرطعم : نيح ىلا عاتمو ©
 ٠ «نيحا .تنونو هنم ةفوذحم ةفصب وا عاتمب قلعتم رورجمو راج : نيح
  نوكيل دعوملا اذه ءاهتنا نيح ىلا مكل عيتمت وا ىنعمب ةفاضالا نع اهعاطقنال

 ْ . ردقم لجأ ىلا مكل عيتو دا. مكيلع ةجح

 تنضم وفر حغت يلق

 ١ ةحيفلاب برصنم فاضم ىدانم : بر . هللا لوسر لاق يا . وه هريدقت

 ْ ةكرحب لحعملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ةفوذحملا ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا
 ْ ةفوذحملا ءايلاو . (يظعت ءادنلا ةادا تفذح دقو بر اي : هلصاو . ةبسانملا

 ' رج لحم يف لصتم ريمض اهييلع ةلادلا ةرسكلاب ءافتكاو طخلا يف ًاراصتمخا
 ْ ش ١ . ةفاضالاب

 . مهتح وه اك مهيلع ددشرا قحلاب انئيب ضقا : ىنعمب : قحلاب مكحا ©
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 رقتسم ريمض لعافلاو . نوكسلا ىلع ينبم بلط ةغيصب ءاعد لعف : مكحا

 فوذحمب وا مكحاب قلعتم رورجبو راج :' قحلاب . تنا هريدقت ًابوجو هيف
 فوذحم  قلطم لوعفم  ردصم ةفص وا . قحلاب كح مكحا : هريدقت

 . قحلاب اسبتلم !ىكح مكحا ريدقتب

 ةمضلاب عوفرم أدتبم : بر . ةيفانثتسا واولا : ناعتسملا نمحرلا انبرو ©

 نمحرلا . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ملكتملا ريمض كان»و
 «نمحرلا» نوكي نا زوجيو ةمضلاب ناعوفرم أدتبملل عباتتلاب ناربخ : ناعتسملا

 نحرلا وهل ةليمسألا ةلمجلا نوكتر نحرلا وه : هردقت فول دبه رخ

 . «انبر» أدتبملا ربخ عفر لحم يف «ناعتسملا

 ىلع . مكل نوكتس ةبلغلا نأب نوفصت ام ىلع : ىنعمب : نوفصت ام ىلع ©

 ينبم لوصوم مسا : ام . «ناعتسملا» لوعفملا مساب قلعتم رورجيو راج : ام 1

 .نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوفصت . ىلعب رج لحم يف نوكسلا ىلع
 ةلص «نوفصت# ةيلعفلا ةلمجلاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا

 لوعفم هنال الحم بوصنم ريمض دئاعلاو بارعالا نم اه لحم ال لوصؤملا

 رج لحم يف ةيردصم «ام» نوكت نا زوجيو . هنوفصت ام ىلع : ريدقتلا .هب
 . ناعتسملاب ًاقلعتم رورجملاو راجلاو . ىلعب
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 ١ يعولون كا ©

 1 لحم يف ملضلا ىلع ينبم ىدانم مسا : يأ . ءادن ةادأ :: اي: ساشلا اهبأ اب ©

 : «4يأ» ظل ىلع ةعوفرم يأل - تعن ' ةفص . سانلا . هيبنتلل «اه)و . بصن

 0 . اهنم .لدب وأ ةمضلا اهعفر ةمالعو اهعضوم ال

 ' لاغقألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ىلع ينبم رمأ لعف : مكبر اوقتا ©

 ٍ ىنعمب . :ةقراف فلألاو لغاف عفر لع يف لصتم ريمض واولاو . ةسمخلا

 ' نيبطاخملا ريمض فاكلا . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم لوعفم : مكبر «اوفاخ»

 ْ . روكذلا عمج ةمالع ميملاو . .ةفاضالاب رج لحم يف

 ' .ليلعتلا: انه اهديفي لجفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ةعاسلا ةلزلز ْنِإ ©
 ' . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ةعاسلا .ةحتفلاب برضنم هّنإ» مسا : ةلزلز
 ةعاْسلا كيرحت نإ : وهو اهل رخخآ ىنعم ريدقت زوجيو .ةمايقلا ةلزلز َّنِإ ىنعمب

 . ةعاسلا نوكت نأ ولخي ال ىنعملا اذه ىلعو . اهيف ءايشألا كيرحت وأ ءايسشألا
 « :يكحملا زاجملا ىلع ءايشألا لزلزت يتلا يه اهنأك ةلزلزلل ةلعافلا ريدقت ىلع

 : ةقيرط ىلع اهيف لوغفملا ريدقت ىلع وأ هلعاف ىلإ ًافاضم ًاردصم ةلزلزلا نوكتف
 . هب لوعفملا ىرجم هئارجأو فرظلا يف عاستالا

 : ءيثل - ثعن  ةفص : ميظع . ةمضلاب عيفرم « نإ » ربخ : ميظع ءىيش ©

 . لئاه ءيش : ىنعمب ةمضلاب اهلثم ةعوفرم

 كالا



 سياتل رعنط ل3618"
 2 ٌديِدَم هلابك رك كمه م رك 0 ١

 قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ - هيف لوعفم : موي : اهتورق موي ©

 واولا . نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نورت . فاضم وهو لهذتب

 دوعي - ةبئاغلا ريمض - لصتم ريمض «اه)و . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض
 ةلمجلاو . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم «ةعاسلا ةلزلز» ىلع

 . اهتودهشت موي : ىنعمب هيلإ فاضم رج لحم يف «اهنورت» ةيلعنفلا
 . شهدت وأ اهدشر نع بيغت وأ ىست ىنعمب : ةعضرم لك لهذت ©

 . ةمضلاب عوفرم لعاف : لك . ةرهاظلا ةمضلاب عرفرم عراضم لعف :لهذت

 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ةعضرم

 ينبم لوصوم مسا ؛اماو . رج فرح ؛«نع» اهلصأ : اع: تعضرأ امع ©

 : تعضرأ . لهذتب قلعتم رورجملاو راجلاو نعب رج لحم يف نوكسلا ىلع
 . يه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ٍضام لعف
 ةلص «تعضرأ» ةيلعفلا ةلمجلاو . امل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو

 لوعفم هلل الغ بوصتم يبس دئاعلاو . بارسالا نم انل لمع ال لوصولا
 «ام١ نوكت وأ . لفطلا وهو هتعضرأ يذلا نع يأ هتعضرأ : ريدقتلا .

 ريدقتلا . نعب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ؛ام» نوكتف . ةيردصم

 . بارعالا نم امل لحم ال ةيردصملا «ام) ةلص !تعضرأ» ةلمجو اهعاضرا نع ا

 «(ةعضرم لك لهذت» ىلع واولاب ةفرطعم : اهلمح لمح تاذ لك عضتو ©

 هب لوعفم : لمح . ةرسكلاب رورجت هيلا فاضم : لمح . اهبارعإ برعتو

 يف نوكسلا ىلع ينبم ةبئاغلا ريمض - لصتم ريمض «اه»و . ةحتفلاب بوصنم
 . اهنينج لماح لك طقستو : ىنعمب . ةفاضالاب رج لحم

 عوفرم عراضم لعف : ىرت . ةفطاع : واولا : ىراكس سانلا ىرتو ©
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 هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمفلاب
 ؛ بوضنم لاح : ىراكس . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : سانلا . تنأ

 | نم يأ .ىراكس سانلا دجتو : ىنعمب : رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلاب

 ا . موسلا كلذ لوه ةدشل عزفلا

 , . ا لمغ ال ميمت ينب دنع ةيفان : ام . ةيفانثتسا واولا : ىراكسي حمه امو ©

 , نيبئاغلا ريمض - لصفنم ريمض «مهاو نيزاجحلا دنع «سيلا لمبع هلماعو
 ءابلا .. ةيناثلا ةغللا ىلع «ام» مساو. ىلوألا ةغللا ىلع ءادتبالا ىلع عفر لحم يف

 ! ىلع الحم عوفرم ءابلاب ًاظفل رورجم مسا : ىراكس . ديكأتلل دئاز رج فرح
 ؛ ةغللا ىلع «ام» ريخ هنأ ىلع ًالحم بوصنمو « ىلوألا ةغللا ىلع «مه» ربخ هنأ

 . رذعتلل فلألا ىلع بصنلاو عفرلاو رجلا اتمالغ رهظت ملو . ةيناثلا

 ' .لغعفلاب هبشم فرح : نكل . ةيكاردتسا واولا : ديدش هللا باذع نكلو ©

 هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . ةحتفلاب بوصنم «نكلا مسا : ب

 سيم يب ةمضلاب عوفرم كلا ريخ : ديت ةراكلاب يعمل دورج
 : . هليلعت وأ يزاجللا ركسلا بيس يأ . هللا باذع ةدش ركسل اذه

 © ديري نطبق وع ا د نمر * 5 1 -و 0
 قلبتم رورجتو راج : سانلا نم . ةيفانتتسا : دارلا : نم سانلا نمو ©

 ' تداجو . بارعالا نم اهل لحم ال هتلص : هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو .رخؤم

 1 . نم» ظفل ىلع «لداجي»

 : هيف'رشتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عرفرم عراضم لغف: هللا نم لذاجي ©

 .. لداجيب ميظعتلل رورجمو راج 1 هللا ينإ .. وه هريدقت ازاوج

 ١ فاضم : ملعا نيلاع ريغ : ريدقتب لاحب قلعتم زورجتو راج : ملع ريغي ©

 : ا ١  ةرسكلاب رورجم هيلا
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 .اهبارعإ برعتو «لداجي» ىلع واولاب ةفبطعم : دهرم ناطيش لك عبتمو ©

 . ةرسكلاب رورحجم هيلا فاضم : ناطيش . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : لك

 ثيبخ ناطيش لك : ىنعمب هلثم ةرورجم ناطيشل - تعن  ةفص : ديزرم
 فاضملا لوعفملا فذحف . درمتم ناطيش لك تاوطخ كلذ يف عبتيو ىنعمب

 . «؟لك» هيلا فاضملا هلحم لحو «تاوطخ»

 © رييلارآعكادبرت و ضرتا هلووعتأ كعب +
 راج : هيلع . حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : هيلع بتك ©

 عفر لحم يف ردصم ليوأتب اهربخو اهمسا عم هنأا»و . بتكب قلعتم رورحجبو
 . لعاف بئان

 نأشلا ريمض ءاحلاو لعفلاب هيشم ديكوتو بصن فرح : نأ : هالوقت نم هنأ ©

 اهزيح يف ام عم هدعب ةيمسالا ةلمجلاو نأ مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم

 ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم هنأ» ربخ عفر لح يف هباوجو طرشلا نم
 ينبم وهو نمب مزج لح يف ٍضام لعف : ىلوت . أدتبم عفر لحم ين نوكسلا
 : هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع
 . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم بئاخلا ريم ءاملاو . وه

 نم ةلمجلاو . بارعالا نم اهل لحت ال لوصوملا ةلص «هالوت' ةيلعفلا ةلمجلاو
 . ؟نم» ربخ عفر لحم يف هباوجو طرشلا لعف

 ترركو . ىلوألا هْنأ/ىلع ةفوطعم : هنأ . ةفطاع : ءافلا : هلضي هّنأف ©
 نع هلصفل اهلعف مي مل ؛هلضي' ةيلعفلا ةلمجلاو . اهبارعإ برعتو ديكأتلل

 ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو . ةمضلاب عوفرم عراضم يهو .طرشلا
 . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم بئاغلا ريمض ءاحلاو . وه هريدقت

 ةلمح نأف طرشلا باوجل ةطيار وأ ةعقاو تسيلو ةفطاع ؛هنأف» يف ءافلا نأ ابو

 نأل بارعإلا نم امل لحم ال ءافلاب نرتقم ريغ مزاج طرش باوج ؛هلضي»

 . هلضي هالوت نم : حبصأ ىتعملا
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 .«هلضي) ىلع واولاب ةقوطعم : هيدهو : ريعسلا .باذع ىلا هيدهيو ©
 , ىنعمو . لقثلل ءايلا لع - ةمضلا لعفلا عفر .ةمالعو اهنارعإ برعتو
 راج : باذع ىلإ . : ريعسلاو : هرمأل ًايلو هذختا «هالوت«

 00 ريعسلا. ىلإب ىدعم «يدبي» ب0 لمفلا نأل يناثلا لوجفملا ماقمب رورجمو

 : . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم

 باوتمُكلَع توت نؤكد سايب 8-2 و 6
 0 رو دك كي دوو نو وف نو نو

 2 2-2 رخل 5

 2 ة - 7-5 و
 رالي نكن طم
 الودي لو اع عري مي
 مس كس 0 كا

 #  جتعمن و رتكدأو تيرَو تربه 0

 لح يف مشلا لع يتيم ىداشم : يأ . ءادن ةادأ : اي: ساثلا اهنأ اي ©

 : . ّيأل نايب فطع : سانلا . هيبنتلل ةدئاز (اه)و . بصن

 ' صقان ضام لعف : متنك . مناج طرش فرح : نإ ::بير يف متنك نإ ©
 . مزج لحم ف طرشلا لعف كرحدملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم

 ”رورجمو راج : بير يف «ناك» مسا عفر لحم يف.نيبطاخمملا :ريمض ءانلا .٠ نإ

 1 . كش يف يأ «ناك» ربخب قلعتم

 ةعقاو ءافلا «بير» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج: اًنإف ثعبلا نم ©
 ريمض «اناو لعفلاب هيشم ديكوتو بصن فرح : نا. طرشلا باوج يف

 1 . «نا» مسا بضن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 :لعف : قلخ ؛نإ» ربخ عفر لح يف : ةيلعفلا ةلمجلا : بارت نم مكانقلخ ©
 نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛اناو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام
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 بصن لحم يف  نييطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلاو لعاف عفر لحم يف

 لاحب قلعتم رورجمو راج : بارت نم . روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم

 مزاج طرش باوج اهريختو اهمسا عم ناو «مكانقلخت) يف فاكلا نم ةفوذحم

 . نأب مزج لحم يف ءافلاب نرتقم

 راج : ةفطن نم . يخارتلاو بيترتلل فطع فرح : مث : ةفطن نم مث ©

 . ةفطن ىلا لاحتساف ىنعمب «بارت نم» بارعا برعي رورجمو

 تلاحتساف ةةفلن نم مث" بارعا نابرمت : ةكمحم نم مث ةقلع نم مق ©

 . ةمقللا ردق محللا نم ةعطقف مدلا نم ةدماج ةعطق ىلا

 . ةفطاع واولاو اهلثم ةرورجم ةغضمل - تعن - ةفص : ةقلخم ريغو ةقلخم ©

 رورجم هيلا فاضم : ةقلحم . ةفاضم يهو «ةقلحما ىلع ةفوطعم : ريغ 3
 يا وس فم نع: ىعصي الكلاب

 عراضم لعف : نيبن . رج فرح يهو ليلعتلا مال : ماللا : مكل نيبنل ©

 اس يمص لمافلو ةفلا صن الو ملل دس ةرس غم لب بوت ش

 عمج ةمالع ميملاو نيبنب قلعتم رورجمو راج : مكل . نحن هريدقت ًابوجو هيف
 «نأ»و . احل لحم ال ةرمضملا ةيردصملا «نأ» ةلص «مكل نيبن» ةلمجو روكذلا

 قلعتم رورجملاو راجلاو . ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالتامو
 اذهع انتمكحو انتردق مكل نيبنل : : هريدقت فوذحم («نيينل لوعفمو . مكانقلخب

 . ةقلخ ىلا ةقلخ نمو لاح ىلإ لاح نم مكانلقن وهو جيردتلا

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : رقن . ةيفانئتسا : واولا : ماحرألا يف رقنو ©

 :ماحرألا يف . عضنو : ىنعمب نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 . رقنب قلعتم رورجمو راج

 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام : ءاشن ام ©

 ال لحم ال لوصوملا ةلص «ءاشنا ةيلعفلا ةلمجلاو (رقنا بارعإ برعت : ءاشن

 ام : ريدقتلا . هب لوعفم هنأل ًالحم بوصنم ريمض دئاعلاو بارعإلا نم
 . هؤاشن
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 ' ةروزجم لجأل ةفص : ىمسم . ءاشنب قلعتم رورجمو راج : ىمسم لجأ ىلإ ©

 : اهنألا تنونو اهنيونت لبق فلألا ىلع رذعتلل ةردقملا ةرسكلا رجلا ةمالنعو اهلثم

 : 1 . عضولا تقو وهو ةررقم ةدم يأ ردقم' ةركن روصقم مسا

 برعتو (ْزَقنا ىلع ةفوطعم : جرخن . فطع فرح : مث : مكجرخن مث ©

 00 ' لل ايارعإ

 ؛ ريمض واؤلا ٠ ا ا ا

 ' ةيرددصملا «ْنأ) ةلص «اوغلبت» ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 ' لحب إيف ردصم بدات : اهدعب امو ؟نالو . بارعإلا نم اه لم ال ةرمضلا

 0 . مكومن ةياغ يأ لقعلاو ةوقلا لابك : دضألاو . روكذلا

 أ ريخنب قلعتم رورجمو.راج : مكتنم . ةينفانئكسا ::وازلا : قوتي نم مكنمو ©
 ' مسا : نم“. روكذلا عمج ةمالع ميملاو نيبطاخملا ريممض فاكلا . مدقم

 ؛ عراضم لغف : قوتي . رخؤم أدتبم عفر لحم يف نوكسلا لع ينبم لوصوم
 ' ١ لعافلا ٍكئانو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عو رفرم لوهجملل ينبم

 ْ . لوضوملا ةلص» ىفوتي ةلمجو وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمحض ْ
 ..ايارعإ برعو رشي نم مكتمل لع واول ةفوطعمم درب“ نم مكنمو ©

 : . ةرهاظلا ةمضلا درب لعفلا عفر ةمالعو

 : : رورجم هيلا فاضم : رمعلا . درب قلعتم رورجمو راج : رمعلا لذرأ ىلإ ©

 | هتئيهك دوعي يأ فرخلاو مرهلا وهو رمعلا أدرأ ىلا لضوي نم ىنعمب ةرسكلاب

 . لوألا

رح : يك . ليلعتلل رج فرح : ماللا : ملعي اليكل ©
 1 . بنو ةيزدصم ف
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 هبصن ةمالعو يكب بوصنم عراضم لعف : ملعي . اهل لمع ال ةيفان : ال

 اهدعب امو (يك" و . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا

 الا ةلمجو دريب قلعتم رورجملاو راجلاو .' ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب

 . بارعإلا نم اه لحم ال «يك» ةلص «ملعي

 هيلا فاضم : ملع . ملعيب قلعتم رورجمو راج : ايش ملع دعب نم ©

 . هل ةفص وأ  قلطملا لوعفملا  ردصملا نع بئان : ًائيش . ةرسكلاب رورحم

 ناوأ ىلإ دوعي ىنعمب بوصنم ملعيل هب لوعفم وأ . ًائيش (ملع : ريدقتب

 . لقعلا فيخحس مهفلا ليلق ةينبلا فيعض هتلوفط

 عوفرم عراضم لعف : ىرت . ةيفائكتسا واولا : ةدماه ضرألا ىرتو ©

 هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةًمضلاب

 ضرألا نم لاح : 1: ةدماه . ةحتفلاب بوصتنم هب لوعفم : : ضرألا .٠ تنأ

 . ةسباي يأ ةتيم ةدماخ ىنعمب . ةحتفلاب ةبوصنم

 ضفاخ نامزلا نم لبقتسي امل فرظ : اذا . ةيفانغتسا ءافلا : انلؤنأ اذاف ©

 ينبم ضام لعف : لزنأ . ةمزاج ريغ طرش ةادأ وهو هباوجب قلعتم هطرشل

 ةلمجو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ءاناو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع

 : . ةفاضالاب رج لحم يف ؛انلزنأ»

 هب لوعفم : ءاملا . انلزنأب قلعتم رورجمو راج : تزتها عاملا اهيلع ©

 ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تزتها . ةحتفلاب بوصنم

 ةلمجو يه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريهض لعافلاو اهل لحم ال ةنكاسلا
 . اه لحم ال مزاج ريغ طرش باوج («ترتها

 «تزتها» ىلع فطعلا يواوب ناتفوطعم : ناتلمجلا : تتيئأو تبرو ©

 فلألا ىلع رذعتلل ردقملا ةحتفلا «ابر» لعفلا ءانب ةمالعو . اهبارعإ برعتو 1

 تكرحت ىنعمب ةنكاسلا ثينأتلا ءاتب هلاصتالو نينكاسلا ءافتلال ةفوذحملا

 . تخفتناو تمنو تابنلاب

 هيلا فاضم : جوز . تتبنأب قلعتم رورجبو راج : جيهب جور لك نم ©
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 لك نم ١ ىنعمب اهلثم ةرورجم :جوزل  تعن  ةفص : جيبب . ةرسكلاب رورجم
 . راس فنص

 7-55 راو كونك 1 روز 1 و ا
 + ةريدقت قوذع ادعبم ريخ عفر لع يف نوكسلا لع ينم ةءاشا مسا : كلذ ©

 .' باطخلل فاكلاو دعبلل : ماللا . كلذ مكحلا

 هللا :٠ لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نأ . رج فرح ءابلا : هللا ْنأِب ©
 هللا نأ ببسب : ىنعمب ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم «ْنأ» مسا : ةلالجلا .ظفل

 . ءايشالا هب ققحتت يذلا تباثلا قحلا وه

 لطف يمل : وه هنأ ريح عقل لع يف : ةيميسالا ةلمجلا : قحلاا وه ©

 زوجيو ةمضلاب عوفرم اها ريخ : قش . أدتبم عقر لح يف - بئاغلا ريس

 1 . «نأ» ربخ «قحلا»و . هل لحم ال ًادانع وأ لصف :ريمض وه نوكي نأ

 مسا بصت لحم يف لصتم ريمض ءافاو.. تيرعأ : ّنأ .|ةفطاع وارلا : هثآو ©
 . هربخ عفر لح يف هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو "نأ»

 ,لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عرفرم عباضم لعف : ىشوملا يحب ©

 : ةردقملا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : .ىتوملا . وه هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض

 0 , رذعتلل فلآلا ىلع

 :قلمتم روزجمو راج : لك ىلع . تبرعأ : ريدق ءيش لك ىلع هنأو ©

 ؛ عرفرم «ْنأا ربخ : ريدق . ةزسكلاب رورجم هيلا فاضم : ءيش . ريدقتب

 © روبل زذنكشجي هلأ 2 ية
 ؛ ال . اهيازعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا ةبآلا لع ةفوظعم ةميركلا ةيآلا هذه ©

 : لحم يف حفلا ىلع ينبم ؛ال) مسا : بير 4ْنإ) لمع لمعت سنجلل ةيفان
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 عفر لحم يف «اهيف بير ال” ةلمجو . اهيف كشال ةيتآ ةعاسلا نأ ىنعمب بصن

 راج : اهيف . ةعاسلا نم ًالاح بصن لحم يف نوكت نأ زوجيو . ّنأل ناث ربخ

 ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . ًابوجو فوذحملا «ال» ربخب قلعتم رورجو

 ةلصب قلعتم رورجبو راج :روبقلا يف . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا
 . ةفوذحملا لوصوملا

 © ريث لتضامالررو سافل فوتو
 .يفنلا ديكأتل ةدئاز ؛الدو . ةفطاع واولا : الو .ةثلاثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ ©

 رذعتلل ةردقملا ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم «ملع» ىلع ةفوطعم :ىذه

 .روصقم يثالث ةركن اهنأل ةملكلا تنونو . نيونتلا لبق ةفوذحملا فلألا ىلع
 .ةرهاظلا ةرسكلاب اهلثم ةرورجم «ملع» ىلع ةفوطعم : باتك . تبرعأ : ال

 ملع ريغب : ىنعمب اهلثم رورجملا ةفصو . باتكل - تعن - ةفص : ريئم

 . هنم دمتسي رينم باتك الو هيلا دنتسي ىده الو هيلع دمتعي
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 م 6 - لس لص حا

 © قلاب
 هيلا فاضم : هفطع . فاضم وهو ةحتفلاب بوصنم لاح : هفطع ىئاث © :

 . ةفاضالاب رج لحم يف بئاغلا ريمض ءاملاو فاضم وهو ةرسكلاب رورجم

 ءاليخلاو ربكلا نع ةرابع : فطعلا ينثو ء قحلا لوبق نع ًاربيكتم : قنعبمب

 : لضي . رج فرح يهو ليلعتلا مال : ماللا : هللا لييس نع لضيل ©

 لعافلاو ةحتتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف

 . سانلا لضيل ريدقتب فوذحم هلوعفمو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض

 ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : هللا . لضيب قلعتم رورجمو راج : ليبس نع
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 ؛ راحللاو ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةرمضللا «نأاو ةرسكلاب

 ! زل ةيردصملا «ْنأ» ةلص هللا ليبس نع لضي) ةلمحو لداجُبيب قلعتم رورجملاو

00 

 ةرشكلا «ايندلا» مسالا: رج ةمالعو اهنم لاحب وأ يزخب قلعتم رورجتو راج

 . ةمضلاب عوفرم رخخؤم أدتبم : يزخ . رذعتلل فلألا ىلع ةزدقملا

 , لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضنم لعف : هقيذن . ةيفانكتسا واولا : هقيذنو ©

 ' لوغفم بصن لح يف بئاغلا ريمض ءاهلو نحن هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض

 ؛ هب

 ! ةيفرظلا لغ بوصنم قيذنب قلعتم هيف لوعفم  نامز فرظ : ةمايقلا موي ©
 1 .72٠ ةرسكلاب رورحم هيلا فاضم : ةمايقلا . فاضم وهو ةحتفلاب

 . كفاضم وهو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : باذع : :قيرحلا باذع ©

 1 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ادانلا يأ : قيرحلا
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 ظ © دير سَدكَةاَيَتَمدَماَِلِك ٠١

 : لوقم هب لوعفم بصن لح يف ةيمسالا ةلمجلا : كادد تمدق امي كلذ ©
 ' ةراشا مسا': اذ . , . كلذ هل لوقنو راثلا باذع هقيذنو : ريدقتب  لوقلا
 . باطخ فرح فاكلاو دعبلل ماللا . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 .ءابلاب رج :لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا «ام»و رج فرح ءابلا : اهب
 : هيلا كاضللا .هلحم لحو «ببسا فاضملا رورجملا فذحو 1 ام ببسب ريدقتب

 .ببسب قحتسم كلذ ىنعمب «كلذ» أدتبملا ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو «ام»

 . اهل لحم.ال ةئكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تم

 ' فاكلاو ةبفاضالل نونلا تفذحو ىنثم هنأل فلألاب عوفرم لعاف : كادي

 ' تمدق» ةيلعفلا ةلمجلاو ةفاضالاب رج لحب يف.حتفلا ىلع ينبم بطاخملا ريمصض

 الح بوضنم ريمض دئاعلاو : بارعإلا نم احل لحم ال لوصوملا ةلص «كادي
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 . كادي هتمدق اب : ريدقتلا . هب لوعفم هنأل

 .لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : َّنأ . ةفطاع : واولا : سيل هللا نأو ©
 ضام لعف :. سيل . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم ؛نأ» مسا : ةلالجلا ظفل هللا

 ةلمجلاو . وه هريدقت ازاوج رتتسم ريمض اهمساو حتفلا ىلع ينبم صقان
 نم اهزيح يف امو ناو «نأ» ربخ عفر لحم يف ؛ديبعلل مالظب سيلا ةيلعنفلا

 هتلصو لوصوملا مسا ىلع فوطعم رج لحم يف ردصم ليوأتب اهربخو اهمسا
 . (كادي تمدق اب» 1

 ًاظفل رورجم مسا مالظ يفنلال ديكأتل دئاز رج فرح ءابلا : ديبعلل مالظب ©

 . مالظب قلعتم رورجمو راج : ديبعلل «سيل» ربخ هنال الحم بوصنم

 هال نارع ة اصابة انتين كريئلو ٠١
 دك هر 00 م كف هْباَصَنإ

 © نين

 ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : فرح ىلع هللا دبعي نم سانلا نمو ©
 ىلع ىنعمو ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : ةلالجلا ظفل هللا . ةئلاغلا

 نم لاحب قلعتم رورجملاو راجلاو . هينف هل تابثال فرط ىلع يأ ؛فرح
 ىلع : ىنعملا ليقو . نيدلا نم نكمتم ريغ هللا دبعي : ىنعمب «دبعي) ريمض
 . دحاو هجو

 باصأ . مزاج طرش فرح : ْنِإ . ةيفاتتسا : ءافلا : ريخ هياصأ ناف ©'

 لصتم ريمض ءافاو حتفلا لع يني نب مرج لع يف رشا لف نضام لعل
 . ةمضلاب عوفرم لعاف : ريخ . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف

 . اف لعال ءافلاب نرتقم ربخ نناج طرق باوج : ةلمدجلا : هل نأمطا ©

 هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : نأمطأ
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 . نأمطاب قلعتم روزخيو راج : هب . وه

 ! اهلبق ام ىلع واولاب ةفرطعم : ههجو ىلع بلقنا ةنتف هتباصأ ناو ©

 , ءاهلاو . اهل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ؛هتياصأ» يف ءاتلاز . اهبارعإ برعتو

 ' نم ءالتبا هباصأ ناو ىنعمب ةناضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ؛ههجيو# يف
 ةيانك «ههجو ىلع بلقنأ)و . هنع دتراف نيدلا نم مءاشت رش وأ باذع وأ هللا

 ' . رفكلا نع

 رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ةرخآلاو ايندلا رسخ ©

 ' ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ايندلا . وه هريدقت ازاوج هيف
 ”اهلثم ةبوصنم «ايندلا» ىلع واولاب ةفوطعم : ةرخآلاو. . رذعتلل فلألا

 ' .ًاعم ةرخآلاو ايندلا رسخ : ىنعمب اهرخآ يف ةرهاظلا ةجتفلا اهبصت ةمالعو

 . فاكلاو دعبل بلل ماللا ٠ أدتبم عفر لحم يف نوكسلا للع ينبم ةراشا.مسا : كلذ ©

 ١ . نارسخلا كلذ يأ . باطخلل

 كلا الا بخ عفر لع يف ةيمسالا ةلمجلا: نييملا نارسخلا وه ©

 ,عوفرم اوه) ربخ 00 ا ف الع قف لعشم يمس :وه
 اهلثنم عوفرم نارسخلل - تعن  ةفص : حضاولا يأ :: نيبلا . ةمهلاب

 . هل لع ل داع أ لصفلا ريمض ةرها تركي ذأ زوميو . ةمضلاب

 . «كلذ» ربخ «نارسفملاو

 قم 4
 ١١ دعا الموزع © كلذ معَ رو مو 0 تك

 ريس لاقلاو لقلل وإلا لع دل ةضاب عوفرس عيافس لش: قوعدب ©

 ْ ,. كبعي : ىثعمب . وه هريذقت ًازاوج هيف رتتسم

 رورجي هيلا فاضم : هللا . رعديب ولعتم رورجيو راج : ام هللا نود نم ©

 ْ / . هب لوعفم
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 عراضم لعف : هرضي . امل لمع ال ةيفان : ال: هعفني الامو هرضيب ال ©

 ريم ءافاو وه هريدت وج هيف رتسسم ريمض لعاشلاو ةمسقلاب يفرم

 نم اهل لح ال لوصوملا ةلص : ةلمجلاو . هب لوعفم بصن لح يف ئاغلا
 . اهبارعإ برعتو «هرضيالام١ ىلع واولاب ةفوطعم : هعفني ال امو بارعإلا

 . ءيش يف هعفني الو هرضي ال ىنعمب

 «نيبملا نارسخلا وه كلذ» بارعإ برعت : ديعبلا لالضلا وه كلذ ©

 . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا

 و 210 ا 835

 ٠١ ريل ولرْمَل هوقو واود ©
 ريمض لعافلاو لقثلل واولا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : وعدف ©

 هب لوعفم بصن لحم يف : هدعب ةيمسالا ةلمجلاو وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم

 نيح خارصو ءاعدب ةمايقلا موي رفاكلا اذه لوقي ىنعملا نأل - لوقلا لوقم -

 اهاعدا يتلا ةعافشلا ىري الو اهتدابعب رانلا هلوخدو مانصألاب هرارضتسا ىري

 . ©« . .هعفن نم برقأ هرض نما اه

 ينبم لوصوم مسا : نم . ديكوتلل ءادتبالا مال : ماللا : برقأ هرض نمل ©

 وهو ةمضلاب عوفرم ٍناث ًادتبم : هرض . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع

 «هرضا ربخش : برقأ . ةفاضالاب رج لحم يف بئاغلا ريمض ءاماو فاضم

 - لعفأ - نزو ىلع - نيونتلا - فرصلا نم عونمم هنأل نوني لو ةمضلاب عوفرم
 ربخ عفر لحم يف «ىلوملا سئبلا ةيلعفلا ةلمجلاو . لعفلا نزوبو ليضفت ةعيص

 هنوكي هعفت نم برقأ ًادوبعم هنوكب هرض نمل : ىتنعمب «نم» لوألا أدتبملا

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص «برقأ هرض» ةيمسالا ةلمجلاو ىلوملا سئبل ًاعيفش

 رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلو برقأب قلعتم رورجمو راج : هعفن نم ©

 . ةفاضالاب

 . مذلا ءاشنال دماج ضام لعف : سئب . ديكوتلل ةدئاز ماللا : ىلوملا سيل ©

 «نم١ ربخ نوكي نأ زوجبو .٠ ةمضلاب عوف رم لعاف 8 رصانلا وأ رمألا يلو يأ
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 . «ىلوملا سئب» ةيلعفلا ةلمجلا نوكتو ًافوذحم

 : ىنعمب اهيارعإ برعتو 1ىلوملا سئبل» ىلع واولاب ةفرطعم : ريشعلا سئيبلو ©

 ؛لدي هلبق ام نأل مذلاب صوصخملا فذحو وه بحاصلا وأ قيدصلا ستئبلو

 ت0 ادي اا 02

 ه2 نورت نتج حيض عوأوت ب نإ !4
 لاس #2 1

 . يرام لحمي هلا نإ

 : ةلالجلا ظفل هللا .لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ : لخدب هللا نإ ©

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : لخدي . ةحتفلاب ميظعتلل .بوصنم (نِإ» مسا

 عفر لحم يف «لخدي» ةلمجو . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسنم ريمض لعاشلاو
 . «نأ» ريخ

 .. لوأ هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : اونمآ نيذلا ©
 ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم :ضام لعف : اونمآ

 .ال لوصوملا ةلص ةاونمآ» ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 00 . اه لحب
 . اهنارعإ برعتو «اونما» ىلع واولاب ةفوطعم : تاحلاصلا اولمعو ©

 قحلم هأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم اولمعل هب لوغفم : تاحلاصلا

 . تاحلاضلا لامعألا اولمعو : ىنعمب وأ ملاسلا ثنؤملا عمجب

 عيجب قحلم هأل ةحتنلا نم ًلدب ةرسكلاب بوصتم نات هب لوعشم : تانج ©

 ؛ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : راهنألا اهتحت نم يرجت ©

 (راهتألا» نم ةفوذحم لاحب وأ يرجتب قلعتم رورجمو راج :: تحت نم . لقشلل
 رج :لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ااه)و اهتحت ةنئاك : ريدقتب

 1 . ةمضلاب عوفرم لعاف : راهتألا . ةفاضالاب
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 لعف : ديري «نيذلا لخدي هللا َنإ» بارعإ برعت : ديري ام لعفي هللا نإ©

 0 رم اج ف قاسم يحض لعافلاو ةمضلاب [يقرص عياضم

 . هديري ام : ريدقتلا . هب لوعفم

 ليس د دعس هلا ايا رن 0 ا و
 00 ا
 أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم : نظب ناك نم ©

 لعف : ناك . «نم» أدتبملا ربخ عفر لحم يف هباوجو طرشلا لعف ف نم ةلمجلاو

 ريمض اهمساو . نمب مزج لحم يف طرشلا لعف حتفلا ىلع ينبم صقان ضام
 عوفرم عراضم لعف : نظي . «نما ىلع دوعي وه هريدقت ًاناوج رتتسم
 ةيلعفلا ةلمجلاو . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو .ةمضلاب
 لوصوملا ةلص «نظي ناك ةيلعفلا ةلمجلاو ؟ناك» ري بصن لحم يف «نظي»

 هنيد رهظمو ًادمحم هلوسر رصان هللا نا : ىنعمب . بارعإلا نم اهل لحم ال
 . هيداعأو هيدساح نم نظي ناك نمف

 .اههدحأ تغلأ نيلماع نيفرح نيب تعمجا اذا برعلا : هللا هرصني نل نأ ©

 أش ريدسش هعساو لعفلاب هبشنم فرح يعو ةليشنلا «نأ» نم ةففخ : نأ

 لعق : هرصني . لابقتساو يفنو بصن فرح : نل . هنأ : هريدقت رتتسم

 ريمض - لصتم ريمض ءاهلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو نلب بوصنم عراضم
 ظفل هللا . هللا هقزري نل ىنعمب مدقم هب لوعفم بصن لحم يف  بئاغلا

 يف 'هللا هرصني نل؛ ةيلعفلا ةلمجلاو ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا

 يف ردصم ليوأتب اهربخو اهمسا نم اهزيح يف امو «نأ»و «نأ» ربح عفر لحم

 . «نظي» يلوعفم دسم دس بصن لح
 ةرسكلا مسالا رج ةمالعو هرصنيب قلعتم رورو راج : ةرخآلاو ايندلا يف«

 -5ةأا



 'ةروزجم «ايندلا» ىلع واولاب ةفوطعم : ةرخآلاو « زذعتلل فلألا ىلع ةردقملا

 ةعقاو ءافلا . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوجن : ةلمجلا : ددميلف ©

 ماللاب موزجم عراضم لعف : ددمي . رمألا مال ماللا ؛ طرشلا باوج يف

 . وه هريدقت ًازارج هيف رتتسم ريمض لعافلاو هرخآ نؤكس همزج ةمالعو

 رورجمو راج : ءامسلا ىلا . ددميب قلعتم رورجمو راج : عءامسلا ىلا بيسي ©

  زوجيو هتيب. ءامس وأ فقس ىلا لبحب قنعمب «ببس# نم ةفوذحم ةفصب قلعتم
 ريدقتب ال ًابوصنم ًاظفل ًارورجم سا «ببساو ادئاز رج فرح ءابلا نوكت نأ
 0 . ةيلوعفملا لع بصنيو ًاليح وأ ًاببس ددميلف

 اهبارغإ برعتو «ددميلا ىلع ةفوطعم : عطقيل . فطع : مث : عطقيل مث ©

 فدذخب . اهب.هسفن قتخيل مث : ىنعملا نوكي نأ زوجيو .:قنتخيل : ىنعمب

 :. هسفنل يأ لوعفملا

 مث 1! ئنعمب . اهيلع ةفوطعم اهنأل «عطقيل مثأ بارعإ برنعت : له رظنيلف ©

 : . هل لحم ال ماهفتسا فّرح : له . روصتيل

 . ةلقنلا ديكتلا نوني اصتال فلا ىلع ينم عياشس لمف : هديك نيهذي 8
 . هيلا فاضم رج لحم يف لصتم ريمض ءاهاو . ةمضلاب عوفرم لعاف : هديك

 . هسفنب اذه هلعف نبهذي له : ىنعمب

 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام: ظيغي ام ©

 ! هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ظيغي
 'ريمض دئاعلاو . اه لحم ال لوصوملا ةلص «(ظيغي» ةيلعفلا ةلمدلاو . وه

 : .هللا لوسر راصتنا ببسب هظيغي ام : ريدقتلا . هب لوعفم هنأل الح بوصنم

 ١ ديمي دو يك كودو «©
 ؛ يف حتفلا لع ينبم «لثم» ىنعمب مسا : فاكلا . ةيفانئتسا : واولا : كلذكو ©
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 لازنإلا كلذ لثمو : ريدقتب  ردصملا  قلطملا لوعفملا نع بئان بصن لحب

 هاتلزنأو : ريدقتب ردصملل ةفص بصن لحم يف نوكي نأ زوجيو . هانلزنأ
 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ : كلذ لثم ًالازنإ
 . باطخ فرح فاكلاو دعبلل ماللا

 يف لصتم ريمض هاناو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : هانلزنأ ©

 : ىنعمب يأ . هب لوعفم' بصن لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو . لعاف عفر لحم
 . هلك نآرقلا انلزنأ

 نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم ؛هانلزنأ) يف ريمضلا نم لاح : تانيب تابآ ©
 - ةفص «تاحضاو» ىنعمب : تانيب . ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنأل ةحتفلا

 . ةرسكلاب اهلثم ةبوصنم تايآل - تعن

 َّنا» بارعإ برعي : اهدعب امو . ةفطاع واولا : دهرم نم ىدهي هللا نأو ©
 ايدهي» لوعفمو ةرشع ةعبارلا ةميركلا ةيالا يف ةدراولا «ديري ام لعفي هلل
 هب يدب هللا نألو وأ . ديري نم تانيب تايآ يدهب : ريدقتب فوذحم لوألا

 . نآرقلاب يأ

 ردو فو وص ويقف كيلوا هيك .٠١
 © ايت وتزامن ميال وسر د و3 رش ا[ ا راس | رتسو بحر 2 ١ سول 2 ١
 مسا : نيذلا . لعفلاب هبشم ديكرتو بضن فرح : نإ: اونمآ نيذلا ْنِإ ©

 ينبم ضام لعف : اونمآ «نأ» مسا بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع

 . اه لحم ال لوصوملا ةلص ةلمجو . ةقراف فلألاو

 نيذلاو سوجملاو ىراصنلاو نيثباصلاو اوداه نيذلاو ©

 «اونمآ نيذلا» ىلع فطعلا تاواوب تافوطعم ءاسألاو لمجلا : اوكرشا

 نونلاو ملاس ركذم عمج هلآل ءايلا "نيئباصلا» بصن ةمالعو . اهلثم برعتو
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 ' ىلع ةردقملا ةحتفلا ؛ىراصنلا» بصن ةمالعو . درفملا نيونت نم ضوع

 . رذعتلل فلألا

 «اونمآ نيذلا َّنا) ريش دسم دس ردصم ليوأتب اهدعب امو:ّنا : لصفي هللا نإ ©

 اولمع افو اودقتعا ام ىلع مهبساحيف ةمايقلا موي هللا ىلع نوضرعيس : ىنعمب

 لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح . .نوفلتخي هيف اوناك ايف مهنيب لصفيف
 , ٠ ةحففلاب ميظعتلل بوصنم (نِإ» مسا : ةلالجلا ظفل هللا . ليلعتلا اهذيفي

 هريذقت ًااوج رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : لصفي
 .. نإ ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلاو .وه

 ' ىلع ابوضنم لصفيب قلعتم ناكم فرظ : نيب: ةفادقلا موي مهنيب ©

 . ةفاضالاب رج لح يف نيبئاغلا ريمض «مه»و . فاضم وهو ةحتفلاب ةيفرظلا

 قلعتم ةحتتفلاب ةيفرظلا ىلع بوصنم هيف لوعفم ا! نامز فرظ : موي
 . ةرسكلا هرج ةمالعو رورجم هيلا فاضم : ةمايقلا . لصفيب

 قلعتم روزرجمو راج : لك ىلع . تبرعأ : ديهش ءيش لك ىلع هللا نإ ©
 : عوفرم «نا» :ربخ : ديهش . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ءيش . ديهشب

 . ةمضلاب

 ٌسمنلاَو ضلت وقلم 1م
 طع ع و رس لرش 01 ل _ 2

 سالا نم 66 كبة رلاولابج .اوموجتلاودمسلاو
 1 مث د

 َ نإ هرم 6 10

 يفن فرخ : مل . بيجعتلاو ريرقتلا ىنعم يف ماهفتسا فلأ فلألا : رق ملأ ©

 هر فِذجح همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لف : رق ا. بلقو مزجو

 نأ زوجيو . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعاشلاو - ةلعلا فرح
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 يف لثملا ىرجم ىرج مالكلا اذه نأل عمسي ملو ري ل نم بطاخملا نوكي

 . وه هريدقت ًازاوج ًارتتسم ًاريمض لعافلا نوكي ةلاحلا هذه يفو بيجعتلا

 . هللا نأ ىلا كملع هتني ملأ ىنعمب بلقلا ةيؤر نم !ىرتاو

 ظفل : هللا . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نأ : دجسي هللا نأ © :
 عوفرم عراضم لعف : دجسي .ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم ؛ْنأ» مسا : ةلالججلا

 . ةهنأ) ربخ عفر لحم يف : هلعاف عم «دجسي١ نم ةلمجلاو . ةمضلاب

 لوصوم مسا : نم . دجسيب قلعتم رورجمو راج : تاومسلا ُق نم هل © :

 قلعتم رورجمو راج : تاومنسلا يف . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 ةلص «تاومسلا يف رقتسا» ةيلعفلا ةلمحلاو . رقتسا : هريدقت فوذحم لِغفب

 . الل لحم ال لوصوملا

 لايجلاو موجنلاو رمقلاو سمشلاو ضرألا ْق نمو«©'

 يف نم» ىلع تافوطعم : سافلا نم ريثكو باودلاو رجشلاو

 ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : سانلا نم . اهارعإ برعتو «تاومسلا

 نأ زوجيو . ةدابعو ةعاط دوجس سانلا نم ريثك دجسيو.ىنعمب اريثك» نم

 سانلا نم ريثكو : ريدقتب ًافوذحم هربخو أدتبم (ريثك)و ةيفانئتسا واولا. نوكت
 هريخو ًأدتبم اريثكاو ةيضارتعا واولا نوكت نأ ًاضيأ لمتحيو ًاضيأ هعيطي

 ةفوطعم ةيناثلا اريثكو» نوكتو عفر لحم يف «باذعلا هيلع قح» ةيلعفلا ةلمجلا

 . باذعلا مهيلع قح سانلا نم ريثكو ريثكو ىنعمب ىلوألا (ريثكو» ىلع

 ينبم ضام لعف : قح . تبرعأ : ريثكو : باذعلا هيلع قح ريثكو ©

 ةمضلاب عوفرم لعاف :باذعلا .قحب قلعتم رورجمو راج : هيلع .حتفلا ىلع

 ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم . ةيفانثتسا : واولا : هللا نهن نمو ©

 هباوجو طرشلا لعف نم ةيلعفلا ةلمجلا هربخو . ًأدتبم عفر لحم يف نوكسلا ا

5 
 ًافيفخت ءايلا تفذح . نيب : هلصأو . نيتكاسلا ءاقتلال رسكلاب هرخآ نوكس
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 : ىلإ دئاعلاو . ةمضلاب عوفرم لعاف ::ةلالجلا ظفل هللا ١ نينكاسلا ءاقنتلالو
 مدقم هب لوعفم هلأل ًالح بصن لحم يف ًاراصتمخا فوذحم ريمض لوصوملا
 . هللا هنيب نمو : 'ريدقتلا 2؟نيي١ لعفلل

 ءافلاب نرتقم يفنب قوبسم مزاج طرش باوج : ةلمجلا : مركم نم هل امف ©

 : هل . اهل لمع ال ةيفان : ام . طرشلا باوجل ةطبار : ءافلا . مزج لحم يف

 . 'يفنلا ىنعم ديكأتل دئاز رج فرح : نم . مدقم ريخبأ قلعتم رورجمو راج
 هلآيف : ىنعمب . رخؤم أدتبم هنأ ىلع ًالحت عوفرم ًاظفل رورجم مسا : مركم
 . ةداعسلاب همركي مركم نم

 ' عراضم لجف : لعفي ..ليلعتلا ديشت انه ؛َنادو ..تبرعأ : لعفم هللا ْنِإ ©
 ْ . وه هريدقت ًاناوج رتتسم ريمض لعاافلاو ةمضلاب عوفرم

 : آلإ:كلذ نم ءاشي الو ةناهالاو ماركالا نم ءاشي ام :لعفي :: ىنعمب : ءاشم ام ©

 ىضتقم ىلع ءاشي.ام لعفي يأ . نيدقتعملا داقتعاو :نيلماغلا لمع هيضتقي ام

 لوعفم :بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . هملعو هتمكح

 ' ًازاوج ,هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ءاشي . هب
 دئاعلاو :.اهل لحم ال لوصوملا ةلص «ءاشيا» ةيلعفلا ةلمجلاو . وه هريدقت
 . هؤاشي ام : ريدقتلا . هب لوعفم هّنأل للحم بوصنم رمض

 و تر 4 رس اك حاس 6 ور ا هس

 نيب تلف أرك نة سهزرؤاوههعل مكر دكم ف ١
 © ديف سولو صر

 , عوفزم ةراشا مسا :: ناذ . هيبتلل : اه: اومصتخا نامضخ ناذه ©

 . ال هل اذ» فلأ تطقسأ دقو اذ هدرفمو . ًأدتبم وهو ىنثم هلنأل فلألاب

  هّنأل فلألاب عوفرم أدتبملا ربخ : ناصخ . اهنوكسل نيفلألا عاتجا حصي
 ىلع ينبم ضام لعف : اومصتخا . درفملا يف نيونتلا نم ,ضوع نونلاو ىنثم
 فلألاو لغاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا
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 لعفلا ءاجو . نامصخل  تعن  ةفص عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجللاو . ةقراف
 نونمؤملا امهو . ناصتخم ناقيرف ناذه : ىنعملا نأل ىنعملا لع عمجلل

 مصخ لك نأل . ىنعملل لعفلاو ظفللا «ناذه» ةراشالا تءاجف . ةرفكلاو

 . ًاقيرف وأ ًاجوف' لثمي

 رورجيو راج : بر يف . هتافصو هللا تاذ يف اوفلتخا : ىنعمب : مهبر يف ©
 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو . اوفلتخاب قلعتم

 حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ةيفانئتسا : ءافلا : اورفك نيذلاف ©

 . «اومصتخا»بارعا برعت : اورفك . أدتبم عفر لحم يف 1

 «اورفك» ةلمجو . أدتبملا ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : بايث مهل تعطق ©

 ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : تعطق . اه لحم ال لوصوملا ةلص

 رورجيو راج : مهل . بارعالا نم اهل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا

 بئان : بايث . ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه)و تعطقب قلعتم

 ريداقم ىلع تردق وأ بايث مهل تلصف ىنعمب . ةمضلاب عوفرم لعاف

 . مهماسجأ

 ران نم : ىنعمب «بايث» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : راث نم ©

 . اهيف نوقرحي

 لاح بصن لع يف ةيلعفلا ةلمجلا : ميمحلا مهسوؤر قوف نم بصي «
 لوهجملل ينبم عراضم لعف : بصي . أدتبملل ٍناث ربخ عفر لحم يف وأ

 فاضم : سوؤر بصيب قلعتم رورجمو راج : قوف نم . ةمضلاب عوفرم
 : ميمحلا . ةفاضالاب رج لحم يف نييئاغلا ريمض «مها)و ةرسكلاب رورحم هيلا

 . راجلا ءاملا : ىنعمب . ةمضلاب عوفرم لعاف بئان

 ١" ةمضوب قاسي سعي 1 ©
 ا 0

 قلعتم رورجمو راج : هب . ةمضلاب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف

 _1ةالال



 . لحن يف كوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ميمحلا ىلا دوعي ءاشاو رهصيب

 مهموطب يف ام هب باذي : ىنعمب . لعاف بئان عفر

 : هريدقت فوذحم لعفب قلعتم رورجمو راج : دولخلاو مهنوطب ب

 ' يف رقتسا» ةلمجلاو . هيلا فاضم رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه»و .رقتسا

 واولاب ةفوطعم : ذولجلاو . بارعإلا نم ال لم ال لوصوملا ةلص ؛مهنوطس
 بص اذا ىنعمب ةمضلا اهعفر ةمالعو هلثم ةعوفرم «ام لوصوملا مسا ىلع

 بيذيف رهاظلا يف هريثت وحن نطابلا يف هريثأت ناك مهسوؤر ىلع ميمحلا

 10 سو و1 ونار
 ١ ١ ربدحنتةيفتطو ©

 © ريمض «مهاو رج فرح ماللا : مه . ةيفانئتسا واولا : عماقم مهلو

 ,عماقم . مدقم ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب :رج لحم يف نيبئاغلا :
 ىلع - نيونتلا - فرصلا نم عونمم هنأل نوني لو . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم
 . اةعمقما) عمج وهو . طاس مهو : ئنعمب (لعافم» نزو

 | نم طايس : ىنعمب «عماقما نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورخمو راج : ديدح نم ©

 . اهب نوبرضي ديدح

 هذآ قو مو 0 و 6 رو 2 رس لرب علا

 «© قربا ءاوقوذكا قاذف
 نع ةبئان بكرا اذهب ىهو . ةيردصملا ؛ام)و «لك» نم .ةفلّؤم : اودارأ املك ©

 ةباين ىلع بوصنم مسا : لك . اهبارعإو طرشلا ىنعم هْبِش ةنمضتمو فرظلا
 . .فاضم رهو ؛اهيف اوديعأ» طرشلا باوج هبشب قلعتبم ةينامزلا ةيفرظلا
 . ةفاضالاب رج لحم ف ردصم ليوأتب اهدعبامو «امالؤ . ةيردصم «اماو

 ' ضام لعف : اودارأ . اهل لح ال ةيردصملا «ام) ةلص ةيلعفلا ةلمجلا : اودارأ

 : . |ةقراف فلألاو .لعاف
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 عراضم لعف : اوجرخي . بصنو ةيردصم فرح : نأ : اوجرخب نأ ©

 عفر لح يف لصتم ريمض واولا . نونلا فذح هبصن ةمالعو ْنأب بوصنم

 . اهل لحم ال ةيردصملا «نأ» ةلص «اوجرخيا» ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف

 . اودارأل هب لوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو «نادو

 . رانلا نم يأ اوجرخيب قلعتم رورجمو راج : اهيف اوديعأ مغ نم اهنم ©

 بارعإ برعت : اوديعأ . ليلعتلل نمو «مغل» ىنعمب رورجمو راج : مغ نم
 اهيف اوديعأ» ةلمجو . اوديعأب قلعتم راتلا يف يأ رورجيو راج : اهيف «اودارأ»
 : طربشلا باوحل ةهبشم اهنأل بارعالا نم اه لحم ال

 نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اوقوذ . ةفطاع واولا : اوقوذو ©

 فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم

 - لوقلا لوقم  لعاف بتان عفر لحم يف «اهدعب امو اوقوذ» ةلمجو . ةقراف

 . قيرحلا باذع اوقوذ : مهل ليقو : ريدقتب . رمضملا لوقلا لعفب

 : قيرحلا . فاضم وهو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : قيرحلا باذع ©

 نم ظيلغلا وه 1 قيرحلاو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم

 . كالهإلا ميظعلا رشتنملا رانلا

 ايف مورق دل ا وأود ١
 امهم 0 راج رمل

0 

 حراد  ©

 «نإ» مسا : ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب ديكوتو بصن فرح : لخدب هللا نإ © :

 . «نإ) ربخ عفر لحم يف «لخدي» ةلمخو وه:هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض

 . هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : اونمآ نيذلا ©
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 : لضتم ريض واولا '. .ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف :اونمأ

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص ااونمأ» ةلمجو . ةقراف فلألاو لغاف عفر لحم يف

 . اهارعإ برعتو «اونمأ» ىلع واولاب ةفوطعم : تاحلاصلا اولمعو ©

 عمجيب قحلم هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم هب لوعفم : تاحلاصلا

 1 . تاحلاصلا لامعألا يأ . ملاسلا ثنؤملا

 ةلمجلاو ."لخديل ناث هب لوعفم يهو «تانحلاصلا) بارعا برعت : تانج ©

 . اه ةفص بصن لحم يف : اهدعب ةيلعفلا

 : ءايلا: ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : راهتألا! اهتحت نم يرجت ©

 : زيدقتب 'راهتألا نم لاحب وأ يرجتب قلعتم رورجمو راج .: تحت نم . لقشلل
 ' . ةفاضالاب رج لحم يف نوكبسسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ماطا»و اهتحت ةنئاك

 1 . ةمضلاب عوفرم لعاف : راهنألا

 : : :نولحي ةاونمآ» ريمض نم لاح بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : اهيف نولحب ©
 , ٠ نونلا توبثب عرفزم لوهجملل ينبم عراضم لعف : نونيزي:: ىنعمب

  قلعتم رورجمو راج : اهيف . لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو

 ا .نولحيب

 : . رواسأب : ىنعمب رورجيو راج : رواسأ نم : بهذ نم رواسأ نم ©

 - نيونتلا,_- فرصلا نم عونمم هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا -مسالا رج ةمالعو

 راج : بهذ نم . نولحيب قلعتم رورجملاو راجلاو لعافم  نزو ىلع هئأل
 8 رواسأل ةفص لح يف يأ 8 رواسأ نم ةفوذحم ةفصب:قلعتم رورجبو

 , نوثأيو : هريدقت رمضمب بوصنم هب لوعفم : ًاولْول . ةنفطاع واولا : اًولؤلو ©

 00 ا . ةحتفلا هبصن ةمالعو ًاولؤل

 ' لحم ف : هدعب ةيمسالا ةلمجلاو . ةيلاح واولا : ريزح اهبف مهسايلو ©

 رج لحم يف :نيبئاغلا ريمض «مه»و ةمضلاب عوفرم أدتبم. :أ سايل . لاح بصت

 عوفرم أدّثبملا ربخ : ريرح . مهسابلب قلعتم رورجتو راج: : اهيف . ةفاضالاب

 د”



1 
 مضلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : اوده . ةفطاع واولا : اودهو ©

 ريمض - لصتم ريمض واولاو ةعاجلا واوب هلاصتال ةفوذحملا ءايلا ىلع ردقملا

 . هللا مهادهو ىنعمب . ةقراف فلألاو لعاف بئان عفر لحم يف  نيبئاغلا

 راج : لوقلا نم . اودهب قلعتم رورجمو راج : لوقلا نم بيطلا ىلإ ©

 .اهبيطأو لاوقألا مكحأ ىلإ : ىنعمب بيطلا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجتو
 . بيطلا لوقلا ىلا : يأ فوصوملا ىلع ةفصلا تمدق ميركلا لوقلا يفو

 . اهبارعإ برعتو اهلبق ام ىلع ةفوطعم : ديمحلا طارص ىلإ اودهو ©

 ىنعمب ليعف ةغيص : ديمحلاو . ميقتسملا هطارص ىلا هللا مهدشرأو : ىنعمب

 . ةرسكلاب رورجم هيلأ فاضم دومحملا

 ىلا ركبنا ِسَعوتْصَواو تكدر 0 ١
 هاي دفدرنَك اكون تحفر سائامعَحَج

 وعمسيادعزر# ه مليار م هفرُيفظ

 مسا : نيذلا . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نإ : اورفك نيذلا نإ ©

 ينبم ضام لعف : اورفك . اهمسا بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم
 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع

 . بارعإلا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص «اورفك» ةلمحو . ةقراف فلألاو

 نيذلا نا : هريدقت . هيلع طرشلا باوج ةلالدل فوذحم «نإ» ربخو

 زوجيو كلذك وهف ًابنذ هيف بكترا نم لكو ميلأ باذع نم مهقيذن ..اورفك

 . نوكلاه . . اورفك نيذلا ْنِإ : ريدقتب فوذحملا «نإ» ربخ نوكي نأ

 ىلع ةفوطعم : نودصي . ةفطاع واولا : هللا لبيس نع نودصيو ©
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 نيزفاكلا نا : ىنعمو ريدقت ىلع يضاملا ىلع عراضملا فطعو ؛اورفك نيذلا»

 بضصن لحب يف اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو ةيلاح واولا نوكت: نأ زوجيو نيداصلاو

 نونلا تبوثب عوفرم عراضم لعف : نودصي . نودصي مهو : ريدقتب ًالاح
 اطوعفم فذحو نوعنمي : ىنعمب . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو

 فاضم : نودصيب قلعتم رورجيو راج : ليبس نع . سانلا نودصيو يأ

 1 . هللاب نايالا نع : ىنعمب ةرسكلإب ميظعتلل رورجم هيلا

 نع يأ ليزسلا ىلع ةفوطعم : دجسملا . ةفطاع واولا ؛ مارحلا دجسملاو ©

 . اهلثم ةرورجم دجسملل - تعن  ةفص : مارتلا دجسملا

 '  ةفبص رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا : هانلعج يذلا ©

 ينبم ضام لعف : لعج . دجسملل ةيناث ةفص يأ مارحلا دجسملل  اتعن

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛اناو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع

 هب لوعفم بصن لحم يف  بئاغلا ريمض - لصتم ريمض ءاهلاو . لعاف عفر
 . لوأ

 هانلعجل ٍناث هب لوعفم : ءاوس . هانلعجب قلعتم رورجبو راج : عاوس سائلل ©

 . ًايوتسم سانلل هانريص : ىنعمب ةنونملا ةحتفلاب بوصنم

 مسال وأ «ءاوس» ةردصملا» مسالل لعاف : فكاعلا : نايلاو هيف فكاعلا ©

 يأ هيف فكاملا ىوتسا + ىنعمب . ةمضلاب عوفرم ىنعملا ىلع اوتسم» لعافلا

 ىلع واولاب ةفوطعم : . ففكاعلاب قلعتم رورجمو راج : هيف . ميقملا
 ًاراصتخخا ةفوذحملا ءايلا 0 لقثلل ةردقملا ةمضلاب اهلثم ةعوفرم «فكاعلا»
 ١ ءىراطلاو يأ ءيدايلاو : ىنعمب . اهيلع ةلادلا ةرسكلاب ءافتكاو ًاطخو

 ىلع :ينبم مزاج طرش مسا : نم . ةيفانكتسا : واولا : هيف درب نمو ©

 ' هباوجو طرشلا لعف نم ةيطرشلا ةلمجلا هربخو . أدتبم عفر لح يف نوكسلا
 ةمالعو نمب موزجم طرشلا لعف عياضم لعف : دري . عفر لحب يف  هئانج -
 نينكاسلا ءاقتلالو افيفخت هؤاي تفذح : ديري : هلصأو . هرمخآ نوكس همزج

 ال لوصوملا ةلص ادريا ةلمجو . وه هريدقت ًااوج هيف رتتبسم ريمض لعافلاو



 «دري)» لوعفمو . دريب قلعتم رورجمو راج 1: هيف 8 بارعإلا نم امل لحم

 ؛داحلاب» لوعفملا نوكي نأ زوجيو . هتدارإ نكمت ام لك لوانتيل فوذحم

 دري نمو : ١ ريدقتب ٌداحم بوصنملاو دئازلا رجلا فرح ءابلاب ًاظفل رورجملا

 ريدقتب . نيتفدارتم نيلاحب ناقلعتم نارورجمو ناراج : ملظي داحلإب © نمو :
 . ًالاظ وأ دصقلا نع ًالداع اما ًادارم هيف دري

 هقذن . احل لحم ال ءافلاب نرتقم ريغ مزاج طرش باوج : ةلمجلا : هقذن ©

 تفذحو هرخآ نوكس همزج ةفالعو نمب موزجم طرشلا باوج عراضم لعف

 ءااو . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال ءايلا

 . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم بئاغلا ريمض :

 باذعل  تعن  ةفص : ميلا . هقذنب قلعتم رورجمو راج : ميلا باذع نم ©

 . اهلثم ةرورجم «باذعاو ديكوتلل ًادئاز رج فرح «نم» نوكت نأ زوجيو
 قذنل ٍناث هب لوعفم هنأل ًالحم ًابوصنم اظفل ًارورجم سا

 ديك دا ساكو 00 1 ا

 برص يش لتتال نأ تيب اوم هيجرجإ ا أواذإو ١ ١
 17 27 ع كوس ل 00

 © دجال
 هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مسا : ذا . ةيفانئتسا : واولا : ذاو ©

 . ذإ ركذاو : ريدقتب رمضم لعفب

 لعف : أوب اذإ» دعب اهعرقول ةفاضالاب رج لح يف : ةيلعفلا ةلمجلا : انأوي ©

 . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اناو

 . تيبلا ناكم ميهاربا انلزنأ : ىنعمب . لعاف عفر لحم يف
 ا
0 
 رورجم مسا : ميهاربا . انأوبب قلعتم رورجمو راج : تيبلا ناكم ميهاربال © 1
 - نيونتلا - فرصلا نم عونمم هّنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا هرج ةمالعو ماللاب 0

 خا



 نأل ظفللا وأ ىنعملا ديكأتل ةدئاز ماللا نوكت نأ زوجيو . ةيملعلاو ةمجعلل

 ميفاربال انلعج نيح ركذاو : ىنعملا نوكي وأ . نيلوعفم ىلا ىدعتي هأوب»

 لوعفم : .ناكم . ةدابعلاو ةراعلل هيلا عجري ًاعجرم يأ ىءابم تيبلا ناكم

 ا

 . ةثوبتلل نيسفت وهو . هل لمع ال ريسفت فرح : نأ : يم كرشت 'ال نأ ©

 رهطو ًائيش يب هارد ال نأد هل انيسيرأ وأ دل نق ميهاربأ (كبعت ” ريد

 : كرفت . ةمزاج ةيهان : ال هلوح حرطت نأ ناثوألاو مانصألا نم !يتيب

 ' هيف :رتتسم ريمض لعافلاو هرخآ نوكس همزج ةمالعو الب موزجم عراضم لعف

 . بارعإلا نم اهل لحم ال ةيريسفت ؛كرشت ال» ةلمجو تنأ هريدقت ًابوجو

 يف زدصم ليوأتب اهدعب امو يه نوكتو . ًايردصم ًاقرح نأ نوكت نأ زوجنو

 ةلصأ (كرشت ال» ةلمحو . كرشت ال ْنأب ريدقتب يأ ردقم ربج فرحب رج لحم

 : وأ انيحوأب قلعتم رورجملاو راجلاو . بارعإلا نم احل لحم ال ةيردصملا «ْنأ»

 . كرشت الب قلعتم رورجتو راج : يب . انلقن

 . ًافيش ًاكرش يب كرشت ال نأ : ىنعمب هل ةفص وأ ردصلا نع ةبئان : ًائيش ©

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم

 لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : رهط . ةفطاع ؤاولا : يقيب رهطو ©

 , ةختفلاب كوصنم هب لوعفم : يتيب . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 رج لحم يف لصتم ريمض ءايلاو . هناحبس ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا

 1 . ةفاضالاب

 ءايلا مسالا رج ةمالعو رهطب قلعتم رورجبو راج : نيامئاقلاو نيفئاطلل ©

 ةفوطعم :' نيمئاقلاو . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو لاس ركذم عمج هنأل

 | ةالصلل هيف نيمئاقلاو ىنعمب اهلثم ةرورجم "نيفئاطلا» ىلع واولاب

 ىلع فوطعم هنأل رورجم مسا : عكرلا . ةفطاع واولا : دوجسلا عكرلاو ©

 اهلثم ةرورجب عكرلل - تعن  ةفص : دوجسلا . ةرسكلا هرج ةمالعو رورجم

 . ةرسكلا اهرج ةمالعو

 تك



-_ 

 اصطاد سدلؤِمَرلَو "0 0 ها ل ا و تكس
 7-2 ا

 © قع ؤركَرم

 : سانلا يف . اهبارعإ ربعتو «رهط» ىلع واولاب ةفرطعم : سانلا يف نذأو ©
 .٠ مهيف دانو 4 ىنعمب نذأب قلعتم رورجمو راج

 لعف : كوتأي . جحلل نذأب قلعتم رورجو راج : الاجر كوتأي جحلاي ©
 ةعامجلا واو . نونلا فذح همزج ةمالعو بلطلا باوج هلنأل موزجم عراضم

 يف حتفلا ىلع ينبم بطاخملا ريمض فاكلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 . لجار عمج وهو ةحتفلاب بوصنم لاح : ًالاجر . هب لوعفم بصن لحم

 . ةاشم كوتأي : ىنعمب

 . كوتأيب قلعتم رورجمو راج : لك ىلع . ةفطاع واولا : رماض لك ىلعو ©

 راجلا وأ نيبكارو يأ ًانابكرو ىنعمب ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : رماض 1

 : ىنعمب : رماضو . ًانابكر : ريدقعب ًاضيأ لاح بصن لح يف رورجملاو

 . رفسلا هلزه لوزهم

 لح يفو ظفللا ىلع رماض لكل  تعن رج لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : نيقأي ©
 نونب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم عراضم لعف يهو . ىنعملا لع بصن

 . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض ةوسلا نونو . ثانالا

 . رماوض يأ عمجلا ىنعمب : رماضو

 هيلا فاضم : جف . نيتأيب قلعتم رورجبو راج : قيمع جف لك نم ©
 لك نم ىنعمب اهلثم ةرورجم جفل - تعن  ةفص : قيمع . ةرسكلاب رورحي

 : هعمجو . نيلبج نيب روصحملا عساولا قيرطلا وه : جفلاو .٠ عاقلا قيرط
 . جاجف

 كو



 ن2 ل لاو ١
 © ديانا زول 6
 8 قونلا فذح هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرعضم نب بوصنم عياضم لعف

 . اورضحيل : ىنعمب ٠ ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يفن:لصتم ريمض واولا

 اهدعي امو ةرمضملا «نَألو . اهل لحم ال ةرمضملا «نأ» ةلص «اودهشي) ةلمحو

 بوصنم : عفانم . نيتأيب رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب
 - لعافم - نزو ىلع  نيوتتلا - فرصلا نم عونمم هنأل نوني لو . ةحتفلاب

 . ماللاب رج لحم يف نييئاغلا ريمض «مه)و . رج فرح : ماللا : مهل

 : مسا ..اهبارعإ برعتو «اودهشيل» ىلع واولاب ةفوطعم : هللا مسا اوركذيو ©

 ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم

 نأل هللا مسا ركذب حبذلاو رحنلا نع ةيانك ميركلا لوقلا اذه يفو . ةرسكلاب

 وأ اورحت اذإ ىلاعت همسا ركذ نع نوكفني ال ريسفتلا يف ءاج (ى مالسالا لهأ

 . اوحبذ

 ةفص : تامولعم . اوركذيب قلعتم رورجمو راج : تامولعم مابأ ف ©

 1 . ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثمإ ةرورجم مايأل - تعن -

 . ىلع: ينبم :لوصوم مسا : ام . اوركذيب قلعتم رورجو راج : مهقزر ام ىلع ©
 ْ ريمض !مه)و حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : قزر ىلعب رج لحم يف نوكسلا

 اه لحم ال لوصوملا ةلص «مهقزر» ةلمجو . هب لوعفم بصن لحم يف نييئاغلا

 «اماو اهتلص ؛مهقزر» ةلمجو . ةيردصم «ام» نوكت نأ زوجيو بارعإلا نم
 اوركذيب ًاقلعتم ىلعب رج لح يف ردصم ليوأتب اهدعب امو

 . 4ام) نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : ماعنألا ةمدهي نم ©

 . مهل ةعفانلا تاناويحلا يأ ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ماعنألا

 كك ا



 نأل نونلا فذح ىلع ينبمرمأ لعف : اولك . ةيببس : ءافلا : اهنم اولكف ©

 فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم

 ةيضيعبت «نم» نوكت نأ زوجيو . اولكب قلعتم رورحبو راج : اهنم . ةقراف
 . «اولك» لوعفم لحم تلح

 . اهبارعإ برعتو «اولك» ىلع واولاب ةفوطعم : ريقفلا سئايلا اومعطأو ©

 سئابلل - تعن  ةفص : ريقفلا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : سئابلا

 . ةحصفلاب اهلثم ةبوصنم

 42 دم استلام أنف لك دود و رف
 قيرع تيبلاب اوث لو مروذن اوفو مهو ضف 595

 ةيآلا يف ةدراولا «عفانم اودهشي» ىلع مثب ةفوطعم : مهثفت اوضفيل مث ©

 ماللاب موزجم «اوضفي» انه لعفلاو . . اهبارعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا
 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض !مهللو كلطلا مال يهو ةنكاسلا

 ارضقيل» ىلع فطعلا يواوب ناتفوطعم : اوفوطيلو مهروذن اوفويلو «©
 ءاطلا يف ءاتلا تمغدا اوفوطتي اهلصأ ؛اوفوطياو . اهبارعا نابرعتو «مهقفت 1

 7 ءاطلا تددشو

 تيبلل ةفص : قيتعلا . اوفوطيب قلعتم رورجمو راج : قيتعلا تيبلاب ©

 . هلثم ةرورج

 -_ص ع هه

 قلزاكي ميسوم ٠ 1 ل آر ل وو سو < هه ]وو و تنل سر رس ش
 ها و ل 2 212 - 1 ش

 ©» رولا لو اورج نيل رحمك كاك

 رمألا يأ فوذحم أدتبملا ربخ عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : كلذ ©

 . باطخلل فاكلاو دعبلل ماللا . كلذ نأشلا وأ

 الا



 ' يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج ةراشا مسا : نم . ةيفانئتسا واولا : مظعي نمو ©

 . عفر لحم يف هباوجو طرشلا لعف نم ةيطرشلا ةلمجلا هريخو أدتبم عفر لحم
 هرخآ نوكس همزج ةمالعو نمب موزجم طرشلا لعف عراضم لعف : مظعي

 لوضوملا ةلص «مظعي» ةلمجو . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 . اهل لم ال

 عمجب قحلم هّنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم هب لوعفم : هللا تامرح ©

 رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . :ةمرح عمج 'يهو . مللسلا ثنؤملا

 .. مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج : ةلئجلا : هل ريخ وهف ©

 . أذتبم عفر لحم يف لصفنم عفر ريمض ؤه . طرشلا باوج يف ةعقاو :ءافلا

 قلعتم رورجمو راج : هل . ةمضلاب عوفرم اوه» ربخ : زيخ . ميظعتلاف يأ
 ا . ريخب

 قلعتم ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا لع بوصنم ناكم فرظ : هير دنع ©

 لصتم ريمض ءاهلاو . فاضم وهو ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : هبر . ريخب

 | . ةفاضالاب رج لحم يف - بئاغلا ريمض -

 ينبص ضام لعف :تلحأ . ةيفانئتسا واولا : ماعنألا مكل تلحآو ©

 راجن : مكل . امل لحن ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم لوهجملل

 ' لعاف بئان : ماعنألا . روكذلا عمج ةمالع ميملاو تلحأب قلعتم رورجمو

 ّْ . ةمضلاب عوفرم

 ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ءاثتسا ةادأ : الإ : مكيلع ىلتي ام ًالإ ©

 لوهجملل :ينبم عراضم لعف : ىلتي . الإب ىتفتسم بصن لحم يف نوكسلا

 ' هيف 'رتتسم ريمض لعافلا بئانو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم

 :.'مكيلغ' . اهل لحم ال'لوصوملا.ةلص «مكيلع ىلتي) ةلمجو . وه هريدقت ازاوج

 أرقي ام الا : ىنعمب . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ىلتيب قلعتم رورجمو:راج

 . ميركلا هباتك يف هانثتسا ام آلإ يأ . هميرحت ةيآ مكيلع
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 نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اوبثتجا . ةيببس : ءافلا ؛ اويئتجاف ©
 فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم

 .. ةقراف

 راج : ناثوألا نم . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ناثوألا نم سجرلا ©

 قلعتم رورجملاو راجلاو . هل زييمتو سجرلا سنجل نايب «نماو . رورجمو
 . ناثوألا نم هنوك ةلاح سجرلا اوبنتجاف : ريدقتب سجرلا نم ةفوذحم لاحب

 . ناثوألا نمب نيبت مهبم سجرلا نذل ناثوألا وه يذلا يأ

 . اهبارعإ برعتو اهلبق ام ىلع واولاب ةفوطعم : روزلا لوق اوينتجاو ©
 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : روزلا

 اتت ل 0-3
 هتلر وليفي صر أ د 1 د 0 و هس ل

 »2 قرر 1

 - نينوتلا - فرصلا نم عونمم هنأل نوني لو ةحتفلاب بوصنم لاح : هلل ءافذح ©

 رورجمو راج : هلل . نيملسم يأ . فينح عمج وهو  ءالعف  نزو ىلع

 : نيكرشم . ةفاضم يهو ةحتفلاب ةبوصنم ةيناث لاح : هب نيكرشم ريغ ©

 نونلاو ماس ركذم عمج هنأل ءايلا هرج ةمالنعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم

 قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هب . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع
 . نيكرشمب

 ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم . ةيفانكتسا : واولا : هللاي كرش نمو ©
 يف هباوجو طرشلا لعف نم ةيطرشلا ةلمجلا هربخو أدتبم عفر لحم يف نوكسلا
 همزج ةمالعو نمي موزجم طرشلا لعف عراضم لعف : كرشي . عفر لحم

 راج : هللاب . وه هريدقت ًازوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو هرخآ نوكس

 ل755ؤ



 : لحم ال لوصوملا ةلص («هللاب كرشيا ةلمجو . كرشيب قلعتنم ميظعتلل رورجنو
 ْ . اه

 لحم يف ءافلاب نرتقم طرش باوج : ةلمجلا : ءامسلا نم رخ امئآكف ©

 ؛ يأ.؛ رخ/ :. ةفوفكمو ةفاك «(نأك)و طرشلا باوج يف ةغقاو : ءافلا .مزج

 ' هريادقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : طقس
 . رخب قلعتم رورجمو راج : ءاسلا نم . وه

 لعف : هفطخت . ةفطاع ءافلا : حيرلا هب يوهت وأ ريطلا هفطختف ©

 ' بصن لحم يف  بئاغلا ريمض - لصتم ريمض ءاهلاو ةمضلاب عوفرم عراضم
 ' فزرح : وأ .ةمضلاب عوفرم لعاف : ريطلا .هتفطتخاف ىنعمب مدقم هب لوعفم
 عنم ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يوب :. رييختلل - فطع

 عوفرم لعاف : حيرلا . ىوهتب قلعتم رورجمو راج : هب : لقثلا اهروهظ نم

 ةفص: : ديعب يأ : قيحس . ىوهتب قلعتم رورجبو راج: قيحس ناكم يف ©

 . ةرسكلا اهرج ةمالعو هلثم ةرورجم ناكمل

 د م 0-5 1 1 للروم

 © بوذا ىو م هك ليي نسون "1
 زوجيو . نيثالثلا ةميركلا ةبآلا يف تبرعأ : هللا رئاعش مظعي نمو كلذ ©

 كلذ يأ. . ًافوذحم هربخنو ًادعبض' عفر لحم يف «كلذ» ةرابشالا مسا نوكي نأ

 0 . ةمالع يأ ةريعش عمج رئاعشلاو . هللا نأش

 . مزج لح يف ءافلاب نرتقم مناج طرش باوج : بولقلا ىوقت نم اهنإف ©
 ' ريم «اهلو . ديكوتو بصن فرح : نإ . طرشلا باوجل ةطبار : ءافلا

 رورجمو راج «ىوقت نماو اهميظعت ْناف يأ «نإ» مسا بصن لحم يف لصتم
 . . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلا مسالا رج ةمالعؤ «نإ) ربخب قلعتم

 لحتو: تافاضملا تفذحو . بولقلا ىوقت يوذ لاعفأ نم اهناف : ىنعمب

 ش . ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم .(ىوقت» هيلا فاضملا اهلحم

 تكا



 نك ل
 عمج ةمالع ميلاو مدقم ربخب قلعتم رورجتو راج : مكل : عفاتم اهيف مكل ©

 عوفرم أدتبم «عفانم» نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : اهيف . روكذلا
 ريمضلا «اهيفاو  لعافم  نزو ىلع فرصلا نم عونم هنأل نوني لو ةمضلاب

 جحلا مايأ رحنلا موي يدهم ام يأ . ىنعم نم رئاعشلا هتنمضت ام ىلع دوعي

 . هنبلو هفوصو يدهلا رعش نم عفتني ام يأ عفانملاو

 - تعن  ةفص : ردقم يأ :'ىمسم اهيف» بارعا برعت : ىمسم لجأ ىلإ ©

 فلألا ىلع رذعتلل ةردقملا ةرسكلا : رسجلا ةمالعو اهلثم ةرورجم : لجأل

 . ةركن روصقم مسا اهنأل ةملكلا رخآ نم ةفوذحملا

 ةمضلاب عوفرم أدتبم اهرحن لحم يأ : اهلحم . فطع فرح : اهلحم مث ©

 . عفانم ىلا دوعي ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ؛اهنو

 ربخب قلعتم رورجمو راج : ميدقلا تيبلا دنع ىنعمب : قيتعلا تببلا ىلإ ©

 بوجو : ىنعمب . اهلثم ةرورجم تيبلل  تعن - ةفص : قيتعلا . أدتبملا 1

 نوكي نأ زوجيو . تيبلا دنع ةيهتنم مرحلا يف اهرحن بوجو تقو وأ اهرحن
 تيبلا ىلا اهلحت عفانملا هذه مظعأ : ريدقتب فوذحم أدتبملا ربخ ؛«اهلمم»

 . ميدقلا

 07 تأ ود يكن ا معا

 « ياو رباك يرال ةهلو رمت م 5 2 ل
 : ةمأ . انلعجب قلعتم رورجيو راج : لكل . ةيفانتسا واولا : ةمأ لكلو ©

 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم

 ريمض انا و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعن : ًاكسنم انلعج ©



 : ىنعمب . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًاكسنم ٠ لعاق عقر لحم يف لصتم
 . ًادبعتم وأ ًادبعم

 بوطضصنم عراضم لعف : اوركذي . رج فرح . ليلعتلا:مال ماللا : اوركذيل ©
 ؛ لحن يف لصتم ريمض واولاو نونلا فذح هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم ْنأِ
 ' . اهل لحم .ال ةرمضملا ؛نأ» ةلص «اوركذيا ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف. عفر

 , قلعتم رورجملاو راجلاو . ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو «نأاو

 ش . يناثلا اهرعفمب قلعتم وه وأ انلعجب

 رورجي هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : هللا مسا ©

 . هيف هللا مسا اوركذيل : ىنعملا نأل ًاراصتخا راجلا ةفذججو ةرسكلاب ميظعتلل

 ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . اوركذيب قلعتم رورجمو راج : مهقزر ام ىلع ©

 : لعانلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : قزر . ىلعب رج لحم يف نوكسلا

 بضن لحم يف نيبئاغلا ريمض !مهاو . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض
 «ام١' نوكت نأ زوجيو . اهل لحم ال لوصوملا ةلص «مهقزر» ةلمجو . هب لوعفم

 ةلمجو ىلعب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو «اما نوكتف ةيردصم

 . امل لحم ال ةيردصملا «ام) ةلص «مهقزرلا

 يهو «ام» نم ةفوذحم لاحب قلعتم رؤرجمو راج : ماعنألا ةميهب نم ©
 يهو ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ماعلألا . جحلا مايأ يف رحنت يتلا ةيشاملا

 اا . رقبلاو منغلاو لبإلا يهو معن  عمج
 فاكلاو ةمضلاب عوفرم أدتبم : مكحلا . ةيفانكتسا ءافلا :.دحاو هلإ مكهلإف ©

 ربخ : هلإب . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف نيبطاخملا ريمض

 ديكوت يأ ةمضلاب هلثم عوفرم هلإل ديكرت : دحاو . ةمضلاب عوفرم أدعبملا
 1 . هللا ةينادحو

 ؛ : اوملسأ «٠ اوملسأب قلعتم رورجيو راج : هل . ةيببس ءافلا : اوملسأ هلف ©
 ,واولا .. ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف

 .ركذلا هل اصلخأ : ىنعمب . ةقراق فلألاو لعاف عفر لح يف لضتم ريمض
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 . كارشا نود نم ًاصلاخ يأ ًاملاس ههجول هولعجإو

 نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : رشب . ةيفانئتسا : واولا : نيتيخملا رشبو ©

 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب كرح
 نم سرع وتد ماس ركذم عج هلل اياب بوصنم هب لوصف : نيتبلا

 نيعئاطلا نيدباعلا : . هتكرحو درفملا نيونت

 ىلا لاو همن بضم كور كيفان "0

 2# 0 ات

 .نيتبخملل - تعن  ةفص بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا ©

 . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا

 هباوجب قلعتم هطرشل ضفاخ نمزلا نم ليقتسي امل فرظ : اذا : هللا ركذ اذا ©

 . حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : ركذ . ةمزاج ريغ طرش ةادأ 1

 ةيلعفلا ةلمجلاو . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف بئان : ةلالجلا ظفل هللا

 , «اذا» دعب اهعوقول هيلا فاضم رج لحم يف «هللا ركذ»

 . بارعإلا نم اهل لح ال مزاج ريغ طرش باوج ةلمجلا : مهيولق تلجو ©

 . اهل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تلجو

 يف نييئاغلا ريمض «مه»و . ةمضلاب عوفرم لعاف : بولق . تفاخ ىنعمب

 . ةفاضالاب رج لحم

 اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم لوصوملا مسا ىلع واولاب ةفوطعم : نيرياصلاو ©

 نوكت نأ زوجيو . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج اهنأل ءايلا

 . نيرباصلا رشبو : ريدقتب يأ قايسلا هرسفي لعفل هب ًالوعفم

 ينبم لوصوم مسا : ام . نيرباصلاب قلعتم رورجبو راج : مهباصأ ام ىلع ©

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : باصأ .. للعب رج لحم يف نوكسلا ىلع

 لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ٍريمض لعافلاو
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 . نم ل لح ال لوصول ةلص «مدباصأ  ةيلمفلا ةلمسحاو . هب لوعفم بصن

 . بارعإلا

 عاما برعتو «نيرباصلا» ىلع واولاب ةفوطعم : ةالصلا يميقملاو يل

 8 ةرسكلاب رورجب هيلا فاضم : ةالصلا . ةفاضالل نونلا تفذدحو

 | . هلومعم ىلا لعافلا مسا فيضأ

 نم“: اهلصأ : امم . نيقفتملاو : ىنعمب . ةفطاع واولا : مهانقزر اممو ©

 ' راجلاو نمب. رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا «اماو . رج فرح

 لحم يف نييئاغلا ريمض «مهااو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ااناو .انب

 . لوصوملا ةلص ؛مهانقزر ةلمجو' . هب لوعفم بصن

 لح يف لصتم ريمض واولاو ..نونلا توبشب عوقرم عراضم لعف : نوقفتي ©

 . هقبس ام هرسفي فوذحم «نوقفنيلا لوعفمو . لعافق عفر

 وللار يعش 2 ل 3 ربع يول اكتم نة

 : اوكف اذ تاهت ان
 011311111182 م و ص م 002 1

 . هدعب ام هرسفي رمضم لعفب هب لوعفم : ندبلا . ةفطاع واولا : نديلاو ©

 . لبإلا يهو ةندب عمج : ندبلاو

 لضتم ريمض «ان»و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : اهانلعج ©

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريم ؛اهاو .. لعاف عفر لحم يف

 . هب لوعقم

 عنج ةماللع ميلاو انلعجب قلعتم رورجتو راج : هللا رئاعش نم مكل ©

 نأ زؤميو اه) ريمضلا نم لاحب قلعتم رورجيو راج ؛ رئاعش نم .روكذلا

 كو



 .اهانقلخ :ىنعملا ناك اذا «اه» ريمضلا وهو دحاو لوعفم ىلا «لعج» ىدعتي

 مالعأ نم : ىنعمب ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا

 . ال ميظعت ىلاعت همسا ىلإ اهتفاضاو . هللا اهعرش يتلا ةعيرشلا

 راج : مكل . ندبلا نم لاح بصن لحم يف ةيمسالا ةلمجلا : ريخ اهيف مكل ©

 راج : اهيف . روكذلا عمج ةمالع ميملاو اريخ» نم لاحب قلعتم رورجمو

 . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : زيخ . مدقم ربخب قلعتم رورجبو

 نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اوركذا . ةيببس ءافلا : اوركذاف ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةسمخلا لاعفقألا نم هعراضم

 . ةقراف فلألاو

 فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : اهيلع هللا مسا ©

 . اوركذاب قلعتم رورجمو راج : اهيلع . ةرسكلاب رورجي هيلا

 - نيونتلا - فرصلا نم عونمم هلأل نوني ملو ةحتفلاب بوصنم لاح : ٌفاوص ©

 . نهلجرأو نيهيديأ نففص دق تايئاق : ىنعمب  لعافم  نزو ىلع

 نم لبقتسي ال فرظ : اذا . ةيفانئتسا : ءاملا : اهيوذج تيجو اذاف ©

 ةيلعفلا ةلمجلاو ةمزاج ريغ طرش ةادأ هباوجب قلعتم هطرشل ضفاخ نمزلا
 ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تبجو . ةفاضالاب رج لحم يف : هدعب

 «اهاو . ةمضلاب عوفرم لعاف : بونج . احل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم. ريمض

 .بارعإلا نم اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج ةيلعفلا ةلمجلا : اهثم اولكف ©
 راج : اهنم «اوركذا» بارعإ برعت : اولك . طرشلا باوجل ةطبار : ءانفلا
 . ةيضيعبتلا «نم» هيلع لدت يذلا هب لوعفملا ماقم ماق رورجبو

 . اهبارعإ برعتو ؛اولك: ىلع واولاب ةفرطعم : رتعملاو عناقلا اومعطأو © ا

 ىلع واولاب ةفوطعم : رتعملاو . ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : عناقلا
 لئاسلا وأ هدنع اب يضارلا اومعطأو : ىنعمب . اهلثم بوصنم ؛«عناقلا»

 ضرعتملا يأ لاؤسلاب ضرعتملا يأ ؛ رتعملا » و . لاؤسلاب ضرعتي يذلا
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 . ريقفلا وأ . لأسي نأ ريغ نم فورعملل

 ' يف حتفلا ىلع ينبم.«لثم» ىنعمب مسا : فاكلا : مكل اهانرخس كلذك ©

 ندْلا هللا رخس : ىنعمب يأ - قلطملا لوعفملا - ردصملا نع بئان بصن لحم

 لع: ينبم ةراشا منما : اذ.. اوملع وا وأر يذلا ريخستلا لثنم ًاريخست

 ةلمجو . باطخ فرح فاكلاو دعبلل ماللا . ةفاضالاب :رج لحم يف نوكسلا
 . «مكل اهانلعجا» بارعإ بررعت (مكل اهانرخس»

 ريمَض فاكلا «نإ» تاوخأ نم لعفلاب هبشم فرح : :نوركشت مكلعل ©

 عمج ةمالع ميملاو «لعل» مسا بصن لحم يف مضلا ىلع يننبم نيبطاخلملا

 ل يدب للا نيج ع لع يف ١ يلع ةالشل : ةوركشل .روكذلا

 ٠ لعاف عفو لحم يف لصتم ريمض وارلاو نونلا تزبثب عوفرم عراضم

 . لؤقلا قايس نم مولعم هنألا 'نوركشت» لوعفم

 015 كارول 1
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 عراضم لعف : لاني . لابقتساو بصنو يفن فرح ::نل : هللا لاني نل ©

 مدقم هب لوعفم : ةلالخللا ظفل هللا . ةحتفلا هبصن ةمالعو نلب بوصنم

  لوعفملا فذخف هللا اضر بيصي نل : ىنعمب . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم

 | . فاضملا

 ينبم لصتم ريمض «اه)و . ةمضلاب عوفرم لعاف : اهءامد الو اهموحل ©

 ديكأتل ةدئاز : ال . ةفطاع واولا : الو . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا. ىلع

 هذه موحل ىنعمب اهبارعإ برعتو «اهموحلا ىلع ةفوطعم : اهقامد . ئفنلا

 باحصأ ذارملاو رحئلاب  ةقارملا  ةقارهملا اهزامد الو'ابب قدصتللا اياحملا

 1 . ءامدلاو موحللا

 تك اح



 كاردتسا فرح : نكل . ةدئاز : واولا : مكنم ىوقتلا هلاني نكلو ©

 ىلع لوخدلاب اهصاصتمخا لاوزل . لب ىنعمب انه يهو ةففحت اهنأل ةلمهم
 لصتم ريمض ءاهلاو . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : هلاني . ةيمسالا ةلمجلا

 عوفرم لعاف : ىوقتلا . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم

 وأ هلعاف نع لصف هنأل لعفلا ركذ دقو . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضفلاب

 لاحب وأ لانيب قلعتم رورجمو راج : مكنم . ىقتلا ىنعمب ىوقتلا نأل
 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ىوقتلا نم ةفوذحم

 ريكذت هناحبس ررك . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : مكل اهرخس كلذك ©

 . ريخستلاب ةمعنلا

 هتياده ىلع هللا اوركشتل : ىنعمب راصتخا ميركلا لوقلا يف : هللا اوريبكتل ©

 مالكلا رصتخاف اوللبتو اوربكت نأب هجح كسانمو هئيد مالعال مكايإ وأ مكل
 ليلعتلا مال ماللا : اوربكتل . هتيدعت يدعو ركشلا ىنعم ريبكتلا نمض نأب

 . للاللا دعب ةرمضم ْنأب بوصنم عراضم لعف : اوربكت . رج فرح يهو
 فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . نونلا فذح هبصن ةمالعو
 امو «نأ)و . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : ةلالجلا ظفل هللا . ةقراف

 قلعتم رورجملاو راجلاو . ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب :اهالت
 نم اه لحم ال يردصملا فرحلا «نأ» ةلص (هللا اوربكت»" ةلمجو .اهرخسبن

 . بارعإلا

 نضام لعف : ىده . ةيردصم :ام . رج فرح : ىلع : مكاده ام ىلع ©

 ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلآلا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم

 هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم نيبطاخملا ريمض فاكلا . وه هريدقت
 . اهل لحم ال ةيردصملا ؛ام» ةلص !مكاده» ةلمجو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 هتياده ىلع : ريدقتلا . ىلعب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ؛اماو

 . اوريكتب قلعتم رورجملاو راجلاو مكايا

 ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «نيتبخملا رشبو» بارعإ برعت : نيئسحملا رشبو ©
 . 'نيثالثلاو ةعبارلا

 كك



 و كراَوكم كِيحل هلأ ١ 1 ب ذم ١ وكر م 2 70
 0 "هللا نإ ©

 . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم 4ْنإ)

 : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : عفادي ©

 . نإ ربخ عفر لحم يف «عفادي» ةيلعفلا ةلمجلاو . وه

 مسا : نيذلا . نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب هرخآ كرح رجب فرح : نيذلا نع ©
 : عفاديب قلعتم رورجملاو راخلاو نعب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم

 ' لضْنم ٍريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اونمآ ©
 .٠ لوصوملا ةلص ةاوئمآ» ةلمجو . ةقراف فلألاو . لعاف عفر لحم يف

 نم اه لحن ال ةيفان هالاو «عفادي هلل َّنإ/ بارعإ برعت : بحي ال هللا ّن نإ ©

 . ليلعتلا ديفت انه «نا»و بارعإلا

 : ناوخ .. فاضم وهو ةحتفلاب برصنم هب لوعفم : روفك ناوخ لك ©
 - تغن  ةفص : روفك . ةنايخلا ريثكلا : ىنعمب ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم

 . ةغلابملا غيص نم ئهو .. اهلثم ةرورجم ناوخل

 00 كر هر عهد ايف لاكش بد

 . حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : : نولتاقي نيذلل نذأ ©
 . 'فوذحم رورجمو راج لعافلا بئانو . احلا هللا صخر : ىتعمب
 : «لاتقلا ين رورجملاو راجلا فذحو عفر لحم يف لاتقلا يف نذأ : ريدقتب

 لوصوم مسا : نيذلا . رج فرح ماللا . هيلع نولتاقي ةلالدل هيف نوذأملا

 : نولتاقي . نذأب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج نلحعيف حتفلا ىلع ينبم

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشي عونفرم عراضم لعف

 . لوصوملا ةلص ةلمجلاو
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 . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نأ . رج فرح ءابلا : اوملظ مهئأب ©
 ينبم ضام لعف : اوملظ «نأ» مسا بصن لحم يف نييئاغلا ريمض !مهدو

 لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم لوهجسملل
 «نأ» ربخ عفر لحم يف «اوملظ» ةلمجو . ةقراف فلألاو . لعاف بئان عفر

 مهنأ ببسب يأ . ءابلاب رج لحم يف اهربخو اهمسا نم اهزيح يف ام عم «نأ»و

 . هلمم لوؤملا ردصملا لولحو «بيس# فاضملا رورجملا فدحب اوملظ

 . نيمولظم مهنوك ببسب : ىنعمب

 ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : َّنِإ . ةيفانثتسا واولا : هللا ّنأو ©
 . ةحتفلاب بوصنم «ْنأ» مسا : ةلالجلا

 يف نيبئاغلا ريمض «مهدو ريدقب قلعتم رورجمو راج : ريدقل مهرصن ىلع ©
 عرفرم «نا» ربخخ : ريدق  ةقلحزملا  ديكوتلا مال ماللا . ةفاضالاب رج لحم

 . ةمضلاب

012 2 0 28 0200 

 الورم كراولوش نأ الإ يي هيو أوجيخ ايد 3
 و 71 0 107 53

 2 و سم 0

 ل ا 7 ظ ارتي يبس 1 2 م 6 -

 © دود
 ىلوألا «نيذلا» نم لدب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا ©

 . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا

 . بارعإلا نم اه لحم ال لوصوملا ةلص : ةلمجلا : مهرايد نم اوجرخأ ©

 .ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : اوجرحخأ

 راج : رايد نم . ةقراف فلألاو لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض واولا

 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو اوجرخأب قلعتم رورحجبو

 . نوكرشملا مهو «جرخأ» لعاف نم لاحب قلعتم رورجتو راج : قح ريغب ©
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 : رورجم هيلا فاضم : قح . نيقحم ريغ نوكرشملا مهجرخأ نيذلا : ىنعمب
 00 . ةرسكلاب

 :اولوقي .:'بصنو ةيردصم فرح : نأ . ءانتسا ةادأ :. الإ : اولوقب نأ الإ ه

 يف لصتم ريمض واولا . نونلا فذح هبصن ةمالعو ْنأب بوصنم عراضم لعف
 لمع يف ردصمم ليوأتب اهدعب امو «نأاو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم
 لحال ةيردصملا «نأ» ةلص ؛اولوقي» ةلمجو ًاعطقنم ءانثتسا الاب ىنثتسم بصن

 : ىنعمب ردقم رج فرحب رج لحم يف لوؤملا ردصملا نوكي نأ زوجيو . اهل

 ةادأ ًالإ# نوكتو ديحنوتلا ىوس بجوم ريغب يأ . هللا انبر : اولوقي ْنأب آلا
 . «قحل١ نم ًالدب هدعب امو ردصملا نوكيو .٠ اه لمع ال ءانثتسا

 رج لحم يف نيملكتملا ريمض ةاناو . ةمضلاب عوفرم أدتبم : هللاانبر ©

 , :ىنعمب . ةمضلاب ميظعتلل غوفرم أدتبملا ربخ : ةلالجلاظفل هللا .ةفاضالاب

 لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف : ةيمسالا ةلمجلاو ..هل كيرش ال هللا انبر
 1 . - لوقلا

 : :عفد .' مزاج ريغ طرش فرح : الول . ةيفانثتسا واولا ؛ هللا عفد الولو ©

 . فاضم لماع ردصم رهو ًابوجو فوذحم هربخو ةمضلاب عوفرم ًأدتبم
 . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا ..لعافلل

 بوصنم «عقد» ردصملل هب لوعفم سانلا : ضعيب مهضعب سانلا ©

 نيبئاغلا ريمض «مه»و . ةحتفلاب بوصنم سانلا نم لدب : ضعب .. ةحتفلاب

 نأ الولو : ىنعمب عفدب قلعتم رورحبو راج : ضعبي . ةفاضالاب رج لحم يف

 ا . نيرفاكلا ىلع نينمؤملا طلسيو ضعبب سانلا ضعب يأ سانلا هللا عفدي

 , :تبرخإ يأ : تمده ؛الول» باوج يف ةعقاو :.ماللا : عماوص تمدهل ©

 لحم ال ةئكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف

 باوج «عماوص تمده» ةلمجو . ةمضلاب عوفرم لعاف تئان : عماوص . اهل

 ؛ نايهرلا .تويب يهو ةعموص عمج : عماوصلاو . امل لحم ال مزاج ريغ طرش
 : «لعافم» نزو ىلع اهنأل «نيونتلا» فرصلا نم ةعونمت (عماوصاو

 ل ص



 «عماوص» ىلع فطعلا تاواوب تافوطعم : دجاسمو تاولصو عيبو ©

 تانايدلا لهأ ىلع نيكرشملا ءالنيتساب تيرخل ىنعمب . اهبارعإ برعتو
 (ةالصلا عمج «تاولصاو . سئانكلا يهو «ةعيب» عمج «عيبلا»و . ةيواسلا

 . نيملسملا ةدابع نكامأ : دجاسملاو . دوهيلا دباعم يهو

 - تعن  ةفص عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : ًاريثك هللا مسا اهيف .ركذي ©
 عراضم لعف : ركذي . اهلبق امو دجاسمل ةفص نوكت نأ زوجي وأ . دجاسمل

 : مسا . ركذيب قلعتم رورجمو راج : اهيف . ةمضلاب عوفرم لوهجملل ينبم
 ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . ةمضلاب عوفرم لعاف بئان
 : ىنعمب ردقملا - قلطملا لوعفملا - ردصملل  تعن  ةفلص ًاريثك . ةرسكلاب

 ٠ . ةحتفلاب بوصنم . ًاريثك ًاركذ

  ءادتبالا مال  ديكوتلا مال ماللا . ةيفانئتسا : واولا : هللا نرصتيلو ©

 . ةليقثلا ديكوتلا نوئب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم عاضم لعف : نرصني 1

 . ةمضفلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . اط لمع ال نونلاو

 هللا ىلآ دقو : ىنعمب ردقم مسق باوج يف ةعقاو ماللا نوكت نأ حصألاو

 . نرصنيل

 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : هرصني نم ©

 هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عرام لعف : نزصني ّْ

 ةلمجو هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو !نم١ ىلع دوعي وه
 , هللا نيد رصني نم : ىنعمب . اهل لحم ال لوصوملا ةلص «هرصنيا

 ءادتبالا مال : مالا . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم « نإ مسا : ةلالجلا

 رصن ىلع يوق : ىنعمب ةمضلاب عوفرم « نإ » ربخ : يوق .  ةقلحزملا

 عوفرم نإل ٍناث ربخ وأ . يوقل - تعن - ةفص : زيزع . هنيد رصني نم
 . ةمضلاب
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 ارو هدا تاما ةارظ وةك 1 ١
 «* وذل اةنْعيو كل وو

 لوصول مسا نم كدب بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبس لوصرم مسا : نيذلا ©
 . .: هاوجرخأ نيذلا» نم لدب رج لحم يف وأ . ةقباسلا مةيآلا يف «هرصني نما
 : نيعبرألاو نيثالثلاو ةعساتلا ا نييآل يف اتاي نيذلا وأ

 :ضام لعف : نكم . ماج طرش فرح : ضرألا يف مهانكم ْنِإ ©
 ريمض !اناو . اب مهل لح يف طرقلا لعف ان هلاصقال وكلا ىلع ينبم
 ٠ هب لوعفم بصن لح يف نيئاغلا ريمض «مهاو . لعاف عفر لح يف لضتم
 نم مهئادعأ ىلع مهانبلغ نا ىنعمب انكمب قلعتم رورجمو راج : ضرألا يف

 . نيرفاكلا

 امل لمع ال.ءافلاب نرتقم ريغ مزاج طرش باوج : ةلمسملا : ةالصلا اوماقا ©
 ؛اومأقأ لب:اوربجتي مل ضرألا يف مهانبلغ نأ : ىنعمب . بارعإلا نم
 ! . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم يضام لعف : اوماقأ .. .ةالصلا

 : هب لوعفم : ةالصلا . ةقراف فلألاو لعاف عفر لح يف لصتم ريمض واولا

 . ةحتفلاب بوصنم

 ' ءانب ةمالع . اهبارعإ برعتو ؛اوماقأ» ىلع واولاب ةفوطعم : ةاكزلا اوتآو ©
 1 نينكاسلا ءاقتلأل ةفوذحملا فلألا ىلع رذعتلل ةردقملا ةحتملا «اوتأ" لعفلا
 ٍْ . ةغامجلا واوب هلاصتالو

 01 ًاهمارعإ .برعتو «ةالصلا اوماقأ» ىلع واولاب ةفوطعم : فورعملاب اورمأو © ش

 . اورمأب قلعتم رورجمو راج : فورعملاب

 | برجت «اومغاو «فورعملاب اورمأ». ىلع واولاب ةفوطعم : رنكذملا نع اوهنو ©

 : . نينكاسلا ءاقتلال «نع١ نون ترسكو «اوتا» بارعإ

 ل755



 قلعتم ميظعتال رورجو راج : هلل . ةيفانئتسا واولا : رومآلا ةبقاع هللو ©
 هيلا فاضم : رومألا . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : ةبقاع . مدقم ربخب

 . هناحبس هدحو هريدقتو همكح ىلا اهعجرم : ىنعمب . ةرسكلاب رورجم

 ف  ذوُمصَو داو جوزك دك كوك نإو
 ؛ راكب . ماج طع فرح: ذإ . ةيفانسا : والا: كوبشكي نإو «

 واولا . نونلا فذح همزج ةمالعو ْنِإِب موزجم طرشلا لعف عراضم لعف

 بصن لحم يف بطاخملا ريمض فاكلاو لعاف عفر ل يف لصتم ريمض
 . هب لوعفم

 لح يف ءافلاب ةنرتقم دقب ةقوبسم مزاج طرش باوج : ةلمجلا : تيذك دقف ©
 : تبذك . قيقحت فرح :دق . طرشلا باوج يف ةعقاو : ءافلا . مزج

 . اهل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف

 ةحتفلاب ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ : لبق : حون موق مهلبق ©
 رج لحم يف نييئاغلا ريمض «مه»و . فاضم وهو . تبذكب قلعتم 1

 نأ هلعف ثنأ دقو . ةمضلاب عوفرم ٠ تبنك ؛ لصاف موق . ةفاضالاب

 ال يتلا عومجلا ءامسأ نأل ثنؤيو ركذي هظفل نم دحاو ال عمج « موقلا »
 فاضم : حون . ثنؤتو ركذت نيبمدآلل تناك اذا اهظفل نم امل دحاو

 هطسوأ يثالث هنألو هتفخل فرصنا يمجعأ مسا وهو ةرسكلاب رورجم هيلا

 . نكاس ّْ

 ناعوشرم ؛ حون موق » ىلع فطعلا يؤاوب نافرطعم : دومثو داعو ©
 اي كوبذكي ناو : ىنعمب ةليبقلا مسا اهنأل « دومث » نونت ملو . ةممفلاب

 . بيذكتلا يف ًاديحو تسلو دومثو داعو حون موق مهلبق تبذك دقف دمحم
 ماوقألا هذه تبذك يأ . قايسلا نم موهفم هنأل فوذحم «تبذكا لوعفمو
 . مهلسر
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 © طول ميمرإ مدقو

 ١ برنعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع فطعلا يواوب ةفوطعم ةميركلا ةيآلا هذه ©

 , ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم مسا ميهارباو . اهبارعإ ش

 : .ةيملعلاو ةمجعلل فرصلا نم عونمم هنأل

 او 2 رو -

 زله ماو نركب تان لوي ل 6

 © ريك كتي
 : اهبازنعإ برغتو رن موق» ىلع واولاب ةفوطعم : نيدم باحصأو ©

 ع ىنعمب نيدم باحصأ نأل . بيعنث موق تبذك.دقف
 نم عم هلل ةرسكلا نم الدب ةحتنلاب رورجي هيلا فاضم «نيدماو , بيعش

 1 ةليبق مسا اهنأل ةيلمعلل - نيونتلا فرصلا

 أ ينل لوهجملل يتيم نام لف بذك .ةفطاع داولا : ىسوم بذكو ©
 .رذعتلل فلألا ىلع ةردقللا ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : يسوم . حتفلا ىلع

 0 : يسوم مق تبذكو : ىنعمب

 لعف :٠ كلهمأ : ىنعمب . تيلمأ . ةيببس : ءافل هلا : نيرفاكلل تبلمأف ©
  لصتم ريمسف ءاثلاو كرحتملا عقرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا لع ينبم ضام

 أ تيلمأب قلعتم رورجو راج .: نيرفاكلل . لعاف عفر لحم: يف مضلا ىلع ينبم
 ! نيونت نم ضوع نرئلاو . ملاس ركذبم عمج هلأل ءايلا مبسالا رج ةمالعو

 ش . درفملا

 ! . ربدقم فذح دعب تءاج اهنأل يخارتلا ديفت فطع فرح : مهتذخآ مذ ©

 . مهرذنأ نأ دعب داجلا قيرطلل نودوعيو نوبذكملا ءالؤه دتري مل الف ىنعمب
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 بصن لحم يف نيبثاغلا ريمض «مهاو «تيلمأ»» بارعإ برحت : تذخأ
 . هب لوعفم

 مسا : فيك . ليلعتلا ىنعمب . ةيفانئتسا : ءافلا : ريكذ ناك فيكف ©

 مسا : ريكن . مدقم «ناك» ربخ بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم ماهفتسا ا

 اهروهظ نم عنم ةفوذحملا ءايلا لبق ام ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم «ناك»

 لصتم ريمض ًاطخو ًاراصتخا ةفوذحملا ءايلاو . ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا

 مهيلع يراكنا ىنعمب . ءايلا فذح ىلع ةلاد ةرسكلاو ةفاضالاب رج لحم يف

 . ًابارخ ةرامعلابو ًاكاله ةايحلابو ةنحم ةمعنلاب مهدبأ ثيح مهتايح رييخغتو
 . حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف «ناك»و

 2000000 21 لج هس سس نر ْ
 اهشْوع ع ةَيِواَحَ» طماع يركن يدْإكَت و 0

 هي يشرح ِةالمْويَو

 ىلع ةينبم ددع نع ةيانك : نيأك . ةيفانكسا : ءافلا : ةهرق نم نيأكف ©

 نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجو راج : ةيرق نم . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا
 رورجملا فذحف .٠ ةيرق لهأ نم اهلصأو . ينايب رج فرح «نمدو . نيأك
 نأل أدتبم «نيأك١ تبرعأو «ةيرق» . هلحم هيلا فاضملا لحو «لهأ» فاضملا
 . انكلهأ اهلهأو ىرقلا نم ريثك : ىنعمب . هلوعفم ىفوتسا اهذعب لوعفملا

 ضام لعف : كلهأ «نيأك» ربخ عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : اهاكنلهأ ©

 يف نوكسلا ىلع ينبم لصتمي ريمبض هاناو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم
 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءكاهاو . لعاف عفر لحم
 . هب لوعفم

 . لاح بصن لحم يف : اهذعب ةيمسالا ةلمجلاو . ةيلاح واولا : ةملاظ يهو ©
 عوفرم «يه» ربخ : ةملاظ . ادتبم عفر لحم يف لصفنم عفر ريمض : يه ْ

 . ةمضلاب
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 .ةيواخ يه ؛انكلهأ» لحع ىلع ءافلاب ةفرطعم ةيمسالا ةلمسجلا: ةيواخ يهف ©

 أ . (ةملاظ يه) بارعا برعت

 العا ةطقاس اهنا : ىنعمب . ةيواخب قلعتم رورجبو راج : اهشورع ىلع ©
 راجلا :نوكي نأ زوجيو . اهفرقس قوف تطقسف اهناطيح. تنمدهت يأ . اهفوقس
 "يه ةيلاخ'يأ ةيواخ يه : ريدقتب ٍناث ربخب ًاقلعتم ؛اهشورع ىلع» رورجملاو

 ؛اهشورع ءاقب عم ةطقاس ىنعمب اهشورنع ىلع ةلطم ةمئاق : اهشورع ىلع
 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهاو . طرقسلا نم اهتمالسو
 ا . ةفاضالاب

 انكلهأ ةيرق مك : ىنعمب «ةيرق» ىلع واولاب ةفوطعم :رئبو : ةلطعم ربو ©
 اهلخم ةرورجم رثبل - تعن  ةفص ؛ةلطعماو اهتاقس نع انلطع رئب مكو
 ٍْ . اهلهأ كالخ ةلطعم ءاملاب ألم : : ىنعمب

 :مكو ىنعمب (ةيرق" ىلع وأ «ةلطعم رثب» ىلع واولاب ةفوطغم : ديشم رصقو ©

 ١ 1! هيلع ةلطعم ةالدل «هانيلخأل تفذحو . هينكاس نم هانيلخأ ديشم رصق

 يني زف ا اننا 4:
 2 0 2 اناس

 . ةينييزت ةدئاز : ءافلا . نسم اوريسب ملفأ ©

 ا . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو '. نونلا فذح همزج

 ضرألا يف اوريسي ملفأ ىنعمب : اوريسيب قلعتم رورجمو,راج : ضرألا يف ©

 ' ؟ مهلبق كلهأ نم راثآ اودهاشيل

 'بوصنم ضقان عراضم لعف : نوكت . ةيببس : ءافلا : بولق مهل نوكتف ©
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 ربخب قلعتم رورحمو راج : مهل . ةحتفلا هبصن ةمالعو ءافلا دعب ةرمضم نأب
 مهل نوكت» ةلمجو ةمضلاب عوفرم «نوكت» مسا : بولق . مدقملا ؟نوكت»

 ليوأتب اهدعب امو ةرمضملا «نأ» « اهل لحم ال ةرمضملا ؛نأ» ةلص «بولق

 نأ ىسع : ىنعمب . قباسلا مالكلا نم عزتنم ردصم ىلع فوطعم ردصم

 . بولق مهل نوكت

 :نولقعي بولقل - تعن  ةفص عفر لح يف : ةيلعفلا ةلمججلا : اهب نولقعي ©
 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف
 . نولقعيب قلعتم رورجمو راج : اهب

 : هدعب امو . رييشتلل فطع فرح : وأ :اهي نوعمسي ناذآ وأ ©

 . اهبارعإ برعيو "اهب نولقعي بولق» ىلع فوطعم

 بصن فرح «نإ . ليلعتلل ةيفانئتسا : ءافلا : راصبألا ىمعت الءاهناف ©

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةصقلا ريمض «اه)و . لعفلاب هبشم ديكوتو :

 مهراصبا نأ ىنعملاو راصبألا هرسفي هبم ًاريمض نوكي نأ زوجيو "نإ) مسا
 . احل لمع ال ةيفان : ال . مهبولقب ىمعلا امناو اهب ىمع ال ةملاس ةحيحص
 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ىمعت

 يف ؛راصبألا ىمعت ال» ةيلعفلا ةلمجلاو . ةمضلاب عوفرم لعاف : راصبألا
 . 'نإ» ربخ عفر لحم

 . كاردتسالا فرح ىلع ةلخاد اهنأل ةدئاز : واولا : بولقلا ىمعت نكلو «©إ
 : بولقلا ىمعت . لمهم ففحخم كاردتسالل لعفلاب هبشم فرح : نكل

 . لثمو ةراعتسا لوقلا يفو ؛راصبألا ىمعتا بارعإ برعت

 عقر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يتلا : رودصلا يف يتلا ©

 رمضم لعفب قلعتم رورجيو راج : رودصلا يف . بولقلل - تعن - ةفص
 لحم ال لوصوملا ةلص رودصلا يف رقتست ةلمجو ةرقتسم يه وأ رقتسا :هريدقت
 . بارعالا نم امل
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 4© نودي ةَسِقلاك

 عراضم لغف : كنولجعتسي .ةيفاننتسا اواولا : باذعلاب كنولجعتسيو «

 : يمض فاكلا لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو . نونلا توبشب عوفرم
 : رورجتو راج : باذعلاب .. 1

 ا للاطسو بمنو يفت فرح : نل . ةفطاع وا دارلا : هللا فلخم نلو ©

 . | :ةلالجلا ظفل هللا . ةحتفلا هبصن ةمالعو نلب بوصنم عراضم لعف : فلخي

 : . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف

 :فاضم رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : هدعو ©

 ': ًاموي . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : َّنِإ . ةفطانع رارلا : ًاموب ّنِإو ©

 1 . ةحتفلاب بوصنم «نإ) مسا

 ش ردو مويا نم ةفودحم ةفصب قلعتم - - هيف لوعفم - ناكبم فرظ : كبر دنع ©

 ْ . ةفاضالاب رج لع يف - بطاخملا ريمض

 لحم: يف متفلا ىلع ينبم هيبشتلا ديفي «لثم» ىنعمب 2 ب مسا فاكلا : ةنس فلأك ©

 «ةنساو فاضم وهو ة ةرشكلاب رورجم هيلا فاضمأ : فلا اذإ) ربخن مفر

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورحج هيلا فاضم

 ىلع ينبم لوضوم مسا «اماو رج فرح : نم : اهلصأ : نودعت امم ©
 ةلمجو «كنولجعتسي» بارعإ برعت : نودعت . نمي رنج لحم يف نوكسلا

 الحم توصنم 'ريمض دئاعلاو بارعالا نم اهل لمم ال .لوضأوملا ةلص «نودنعت»

 1 . هلودعت امم : ريدقتلا . هب لوعفم
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 «* ريض لاواهنكو هلا طوكاط كلك ةيَقرتَدو
 «نيأكو» يف واولاو نيعبرألاو ةسماخلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ ةميركلا ةيآلا هذه © :

 عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تيلمأ . ةفطاع

 ةلمجلاو . لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلاو . كرحنلملا

 قلعتم رورجيو راج : اهل . 'نيأكا دبخ عقر لح يف اف تيلمأ) ةيلعفلا

 برعتو «تيلمأ) ىلع ةفوطعم : . فطع فرح : مث . تيلمأب
 لا جرت يس ةلاظ يهو اهحاهمأ ةيرق لهأ نم مكر ىنعمب . اهبارعإ
 «اهاو حالصلا كلسم اهكولس مدع: نم دكأتلا دعب اهتذخأ مث باوصلا ةداج

 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةبئاغلا ريمض «اهتذخأ» يف

 . مدقم ربخ عفر لحم يف رورجمو راج : يلإ . ةيفانئتسا واولا : ريصملا يلإو ©

 . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : ريصملا

 © نايت نسر درك سئل 2

 لعافلاو . نيتكاسلا ءاقتلال واولا تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لغف : لق ©

 . :تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم : يا .ءادن ةادأ : اي: ساانلا اهيأ اي ©
 ىلع ةمضلاب عوفرم «يأ» نم لدب : سانلا . هيبنتلل ةدئاز «اهلو . بصن
 . نيكرشملل هجوم ءادنلاو .اهلحم ال «يأ» ظفل

 نوكسلا ىلع ينبم لصفتم عفر ريمض : انا . ةفرفكمو ةفاك : (نإ : اضأ امنإ ©

 . أدتبم عفر لحم يف
 .روكذلا عمج ةمالع ميملاو أدتبملا ربخب قلعتم رورجمو راج : نيبم ريذن مكل ©

 ريذنل - تعن  ةفص : نيبم . ةمضلاب عوفرم ؛انأ» أدتبملا ربخ : ريذن

 . لقل هب لوعفم بصن لحم يف ةيمسالا ةلمجلاو . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم

75594 



 2 422 07 زنك أديل طباخ رس 006
 | يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ةيفانثتسا :.ءافلا : اوذمآ نيذلاف ©

 ا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : بم عل ع

 0 املا وحل
 : لوصوملا

 . اهبارعإ برعتو ؛اونمآ» ىلع واولاب ةفرطعم : تاحلاصلا اولمعو «©
 أ عمجب قحلفم هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم هب لوعفم : تاحلاصلا
 ش / 2. ملاسلا ثنؤملا

 أ راج مهل «نيذلا» أدتبمللا ربخ عفر لحم يف : ةيمسالا ةلمجلا : ةرفغم مهل ©

 'أدتبم : ةرفغم . روكذلا عمج ةمالع ميملاو . مدقم ربخ عفر لحم يف رورجمو

 ٍ : . ةرفغم هللا دنع مهل : ىنعمب . ةمضلاب عوفرم رخؤم

 ميرك . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم «ةرفغم» ىلع واولاب ةفوطعم : ميرك قزرو ©
 . اضيأ ةمضلاب ةعوفرم قزرل - تعن  ةفص

 © ريو اب كيلو نو ءْقاَوَعَسَردو ه١

 . اهارعإ برغتو «اونمآ نيذلا» ىلع واولاب ةفوطعم : اوعس نيذلاو ©

 8 فلألا ىلع رذعتلل ةردقملا ةمضلا وأ ةحتفلا «"اوعس» لعفلا ءانب

 . ةعامجلا واوب هلاصتالو نينكاسلا ءاقتلال

 ىلع ينبم لصتم ريمض ؛اوعسب» قلعتم رورجمو راج : نيزجاعم انتايآ يف ©
 بوصنم لاح : نيقباسم يأ نيزجاعم . ةفاضالاب رج لحم ف نوكسلا

 نيذلاو : ىتعمب . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملس ركذم عمج هنأل ءايلاب
 لوعفم:فذحو . نينمؤملا زيجعت نيلواحم نيقباشم :انتايآ لاطبإل اوعس

 , نيزجاعم .: ريدقتب لوقلا قايس نم موهفم هلأل لعافلا مسا (نيزجاعم»

 خا



 . انتايآ تابثإل نوعسي نيذلا نينمؤملا

 أدتبملا ربخ عفر لحم يف : ةيمسالا ةلمجلا : مدحجلا باحصأ كئلوأ ©

 : باحصأ . أدتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : ءالوأ «نيذلا»

 ةرورجم هيلا فاضم : ميحجلا . فاضم وهو ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ

 فوذحم أدتبم ربخ «باحصأ» نوكي نأ زوجيو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 ًادتبملا ري عفر لحم يف «ميحجلا باحصأ مها ةيمسالا ةلمجلاو مه : هريدقت

 . باطخ فرح «كئلوأ» يف فاكلاو «كتلوأ»
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 هيمن ا 0
 5 يي ا يدر كف قامت

 لعف : لسرأ . اه لمع ال ةيفان : ام . ةيفاتئتسا : واولا : انلسسرأ امو ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض اناو .انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام

 ريمض فاكلاو . انلسرأب قلعتم رورجمو راج : لوسر نم كليق نم ©

 هب لوعفم هنأل ًالحم بوصنم ًأظفل رورجم مسا : لوسر . دئاز رج فرح
 . انلسرأل

 ىلع فوطعم : يبن . يفتلا ديكأتل ةدئاز : ال . ةفطاع واولا : يبن الو ©

 . هبارعإ برعيو «لوسر»

 ريغ ةيطرش ةيفرظ : اذا . يفنلا دعب قيقحت فرح : الإ: ىثمت اذإ الإ ©

 ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىنمت . باوجلاب ةقلعتم ةمزاج

 يف «ىنمت» ةلمجو وه : هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا

 . ةيفرظلا «اذا» دعب اهعوقول هيلا فاضم رج لحم

 اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج : ةلمجلا : هتينمأ يف ناطيشلا ىقلأ ©

 .رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىقلأ . بارعإلا نم
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 ' ىقلأب قلعتم رورجبو راج : هتينمأ يف .. ةمفلاب عرفرم لعاف : ناطيشلا

 : يف ناطيشلا سد أرق اذا : ىنعمب . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو

 هتوالت يف هيلا سوسو يأ . هناسل اهب قبسيف يحولا نم تسيل ءايشأ هتءارق

 . فيبع هنقلاا لرمشتو . طاقلاو رهسلا ليس لع تامل قيس مالت ينل

 ا . هتوالت يف ءايشأ :ىقلأ :

 : ةمضلاب عوفرم عراضم لمف : سني ٠ ةيفانكتسا : انا : هللا خسشيف ©

 : '9هللا لطبيف» ىنعمب . ةمقلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل

 ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ناطيشلا هسدي ام يأ : ناطيشلا يقلد ام ©

 ٠ ةمضلاب عرفرم عراضبم لعن : يقلي . هب لوعففم بصن لحم يف نوكسلا

 ؛ ةيلعفلا ةلمجلاو . ةمضلاب عوفرم لعاف : ناطيشلا '. لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا

 قام بوصتم ريمسف ةئاملاو . اه لخ ال لوصرلا ةلص «ناطيشلا يقلب

 / بآرعإ برعت : هللا مكحي ٠ فلطغ فرح : مث: هتايآ هللا مكحي مث ©

 | قحلم هلأل ةحدفلا نم ًالدب ةردكلاب بوصنم هب لوعفما : د

 1 كل

  عوفرم دليم : ةلالحجلا ظفل هللا . ةيضارتعا : رولا: ميكح ميلع هللو
 أ وف : ميكح . ةعضلاب عرفرم ًادحبملا بخ : ميلع ١ ةمضلاب ميظعتلل

 ٠ . ةمضلاب عوفرم ربخ دعب ربخ يأ . أدتبملل ناث ربخ وأ ميلعل - تعن

 1 تس را و كا رت وام مدر

 ةيسافلاو ضرت ميولذؤ نزل ةكف نطور 07

 « ديلان
 "زج الر : ير نيمشل ما ملقا: ناطيشلا يقلي ام لعجيل ©

 . ةجعفلا هبلصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم ْنأِب بوصنم عراضم لعف : لعجي
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 يف تبرعأ : ناطيشلا يقلي ام . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 امل لحم ال ةرمضملا ْنأ ةلص ؛اهدعب امو لعجيا ةلمجو . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا

 رورجملاو راجلاو . ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو ةرمضملا ؛ْنأ»و

 رورجيو راج : نيذلل . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : نيذلل ةنتف ©

 نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص : ةيمسالا ةلمجلا : ضرم مهيولق يقف ©

 ريمض «مه)و . مدقم ربخ عفر لحم يف رورجبو راج : بولق يف . بارعإلا

 زوجيو . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : ضرم . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا

 . رقتسا : هريدقت رمضم لعفب ًاقلعتم «مهبولق يفا رورجملاو راجلا نوكي نأ
 يأ . اهل لح ال لوصوملا ةلص «ضرم مهبولق يف رقتسا» ةيلعفلا ةلمجلاو

 . قافتلا وأ كشلا ضرم

 ةرورجم «نيذلا» ىلع ةفوطعم : ةيساقلا . ةفطاع واولا : مهيولق ةيساقلاو ©
 مسال لعاف : بولق . لعاف مسا ةملكلاو ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم

 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهلو . ةمضلاب عوفرم لعافلا

 . نوبذكملا نوكرشملا مه : مهبولق ةيساقلاو

 . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ ؛ ةيفانعسا واولا : نيملاظلا َّنِإو ©

 نم ضرع نونلاو ماس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم هْنإ» مسا : نيملاظلا
 مهنأو : هلصأو نيكرشملاو نيقفانملا ءالؤه ْنإو : ىنعمب .درفملا نيونت

 . ملظلاب مهيلع كح ريمضلا عضوم رهاظلا عضوف

 رورجيو راج : قاقش يف  ةقلحزملا  ديكوتلا مال ماللا : ديعب ًاقاقش يفل © :

 : ىنعمب . اهلثم ةرورج قاقشل - تعن  ةفص : ديعب «نإ» ربخ عفر لحم يف

 . قحلا نع ديعب قاقش يفل

 رورو



211 كرولا راجل وألا لعلك ده :
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 ذلا .. .اهبارعإ برعتو ؛لعجيل» ىلع واولاب ةفرطعم : نيذلا ملعملو ©
 . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا

 . ينبم ضأم لعق : اوتوأ . اهل لحم ال لوصرملا ةلص : ةلمجلا : ملعلا اوتوأ ©
 . 'ةعامجلا واوب هلاصتال :ةفوذحملا ءايلا ىلع ردقملا مضلا ىلع ينبم لوهجملل
 | لوعفم : ملعلا ٠ ةقراف فلألاو لعاف بئان عفر لحع يف لصتتم ريمض واوا

 ؛ ةحتفلاب بوصنم هب

 . ريمض ءاهاو لعفلاب هيشم ديكوتو بصن فرح : نأ : كير نم قحلا هنأ ©

 ! عوفرم اهربخ : قحلا «نأ» مسا بصن لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم

 , لصتم ريمض فاكلاو قحلل ةفصب قلعتم رورجمو راج : كبر نم .ةمضلاب

 , اهفسا نم اهزيح يف امو (َّنأ)و . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم

 وه نآرقلا اذه نأ : ىنعمب «ملعيا يلوعفم دسم دس ردصم ليوأتب اهربخو
 .. كبر نم ةمكحلاو قحلا وه قالا نم نايا يكف ذأ د كير نس قل

 دغب ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف : اونمؤي . ةيببس, ءافلا : هب اوئمؤيف ©

 ١ لغاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا ولا فلاح هبصن ةمالعو الا

 ةلبص (هب اونمؤي) ةلمحو . اونمّويب قلعتم رورجمو راج : هي . ةقراف فلألاو

 : : ال لحم ال ة هلا (1ْنأ»

 ' ىلع ةفوطعم : عضخت ىنعمب : تبخت . ةفطاع ءافلا : مهبولق هل تيختف ©

 ' قلعتم رؤرجمو راج : هل . ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم ؛اونمؤيلا
 ' رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه»و . ةمضلاب عوفرم لعاف.: بولق . تبختب

 . ةفاضالاب

 ' ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا: . ةيقانتسا واولا : هللا ناو ©

 كوبر



 . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم «نإ» مسا : ةلالجلا

 ةمضلاب عوفرم "نإ) ربخ : داه  ةقلحزملا ديكوتلا مال ماللا : نيذلا ناهل ©

 .اهيلع ةلاد :ةرسكلا تيقبو لصولل ًاراصتخلا ةفوذحملا ءايلا ىلع لقشلل ةردقملا

 ينبم ضام لعف : اونمآ . امل لحم ال لوصوملا ةلص : ةيلعفلا ةلمجلا : اوثمآ ©
 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع

 لعافلا مسال لوأ لوعفم : يذلاو . نيونتلاب «داه» لصأو : ةقراف فلألاو

 . اداه»

 لعافلا مسال يناثلا لوعفملا ماقم ماق رورجمو راج.: ميقتسم طارص ىلإ ©

 - تعن - ةفص : ميقتسم . هلعشب وأ داهب قلعتم ره وأ لصألا ىلع ءداه»

 . ةرسكلا هرج ةمالعو هلثم رورجبم طارصل

٠. 27 ٠. 
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 و هزل ةنباهتلرنيلا قصات يرزازك هزلذلو

 9 يقع موب اذ

 لعف : لازي . اهل لمع ال ةيفان : ال . ةيفانعتسا : واولا : نيذلا لازم الو © .
 عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ةمضلاب عوفرم عراضم
 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص : هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو «لازي) مسا

 ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اورفك ©

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم :

 راج : هنم «لازي» ربخب قلعتم رورجمو راج : كش ين يأ : هنم ةمرم ف ©

 . اهنم ةقوذحم ةفصب وأ ةيرمب قلعتم رورجمو

 لعف : يأت : نأ ىلإ : ىنعمب رجو ةياغ فرح : ةعاسلا مهيتأت ىتح ©

 ريمض «مهاو . ةحتفلا هبصن ةمالعو ىتح دعب ةرمضم ْنأِب بوصنم عراضم

 ور



 : . ةمضلاب عوفرم لعاف : ةعاسلا . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا

 ' «ُنألو . بارعإلا نم امل لحب ال ةرمضملا (ْنأ» ةلض «ةعاسلا مهيتأت» ةلمجو

 . ١ قلجتم رورجملاو راجلاو ىتحب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو ةرمنضملا

 ْ ش - كاني الب
 ' ةمالعو ةتغب ةمايقلا مهتغابت ىتح : ريدقتب . لاخلا عضوم يف ردصم : ةتغب ©

 ا . ةنونملا ةحتفلا (ةتغب» ةملكلا بصن

 ةفوطعم :.باذع مهيتأي . رييختلل  فطع فرحا : وأ.: باذع مهئيتأي وأ ©

 00 . اهبارعإ برعتو «ةعاسلا مهيتأت» ىلع
 ؛ ةرورجم مويل  تعن  ةفص : ميقع . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : مدقع موي ©

 . رخا موي هبقعي ال.: ىنعمب اهلثم

 «* ردلادتجو هيدا وواوم دامك طز بولا 01 ش ' ْ 000000 1 2 8 1 لص رس 5 2م ١ هكر
 ' نافز فرظ : موي : ةمضلاب عوفرم أدتبم : كلملا : هلل ذئموي كلملا ©

 ! كؤح يذلا نوكسلا ىلع ينبم مسا : ذإ . فاضم وهو ةحتفلاب بوصنم
 ' رج: لحم.يف نيونتلا نوكسو هنوكس :.نينكاسلا ءاقتلا نم ًاصلخت رسكلاب

 ' ىلا فاضت ال ءامسالا نإ ثيح اهتيزمل (ذإ) ةملك تنون دقو . ةفاضالاب

 لوزت موي:وأ نونمؤي موي : ريدقتب ةلمج نع بوني نيونتلا نأل وأ - فورحلا
 هنمأ ةيرم يف.اورفك نيذلا لازي الو» ةقباسلا ةميركلا .ةيآلا يف هلوقل مهتيرم

 ؛ يخي قلعتم ميظعتلل رورجو راج : هلل . ةمايقلا موي يأ ةعاسلا مهيتأت ىتح

 0 1 . ًادتيملا

 ؛ عراضم لغف : مكحي . لاح بصن لج يف : ةيلعفلا ةلْمجلا : مهنيب مكحي ©

 ' فْرظ : نيب . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم
 ريمض «مهاو فاضم وهو ةحتفلاب ةيفرظلا لع بوصنم غكحيب قلعتم.ناكم

 1 : . سانلا نيب مكحب يأ ..ةفاضالاب رج لحم يف نييئاغلا
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 يف حتفلا ىلع ينبم لوصرم مسا : نيذلا . ةيفانئتسا : ءافلا : اونمآ نيذلاف «©
 مساب ةئدتبملا ةيلاتلا ةميركلا ةيآلا ليلدب طرشلا ىنعم نمضم أدتبم عفر لحم

 مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اونمآ . ءافلاب هباوج نرتقم فوطعم لوصوم

 لحم يف لصتم ريمض واولا . مزج لحم يف طرشلا لعف ةعامجلا واوب هلاصتال
 , اهل لحم ال لوصوملا ةلص ءاونمآ» ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف عفر 1

 . اهبارعإ برعتو ؛اونمأ» ىلع واولاب ةفوطعم : تاحلاصلا اولمعو © '

 عمجب قحلم هّنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم هب لوعفم : تاحلاصلا

 . تاحلاصلا لاهعألا اولمعو : ىنعمب . ملاسلا ثنؤملا

 : مهف : هريدقت فوذحم أدتبم ريخب قلعتم رورجمو راج : ميعنلا تانج يف ©
 ةلمجلاو اه لحم ال لوصوملا ةلص «ميعنلا تانج يف مهف» ةيمسالا ةلمجلاو

 'ميعنلا»و «نيذلا» أدتبملا ربخ عفر لحم يف هباوجو طرشلا لغف نم ةيطرشلا
 . ةرسكلاب رورحجم هيلا فاضم

 . اهبارعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم ةميركلا ةيآلا هذه ©
 يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛اناو اوبذكب قلعتم رورحبو راج : .تايآب ش

 . ةفاضالاب رج لحم

 نرتقم مزاج طرش باوج ةيمسالا ةلمجلا : نيهم باذع مهل كئلوآف © 'ش

 : ءاغلا ؟نم» ىنعم نمضم ؛«نيذلا» لوصوملا مسا نأل مزج لحم يف ءافلاب

 عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : ءالوأ . طرشلا باوج يف ةعقاو

 مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج : مهل «. باطخ فرح فاكلاو .أدتبم
 : نيهم . ةمضلاب عوفرم رحؤم أدتبم : باذع . روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 باذع مهلا ةيمسالا ةلمجلاو . ةمضلاب اهلثم ةعرفرم باذعل  تعن - ةفص

 . «كتئلوأ» ريخ عفر لحم يف «نيهم
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 هني ما 0 تسفاوراهَيدلاَو

 ءاونمآ نيذلاو» ىلع واولاب ةفوطعم : هللا 0 يف اورجاه نيذلاو ©
 : ليبس يف . اهبارعإ برعتؤ نيسمخلاو ةسداسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا
 . 'ةرشكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : هللا . ارجاهب قلعتم رورجتو راج

 . ىلع ': اولتق . فطع يفرحب ناتفوطعم ناتلمجلا : اوقام وأ اولتق مث ©

 . ودعلا نودهاجي مهو اولتق : ىتعمب «اولتقا ىلع «اوتام» و «اورجاه»

 ' . ةعابجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم![ضام لغف :اولتق

 ! فرح : وأ . ةقراف فلألاو لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض واولا

 مهلجأب اوتام وأ : ىنعمب «اورجاها بارعإ برعت : اوتام . رييخستلل ٍفطع

 0 1 . موتحملا
 | باوج : ةلمجلاو . ردقم منسق باوج يف ةعقاو : ماللا : هللا مهئقز ريل ©

 . مسقلا باوج هيلع لد فوذحم طرشلا باوجو . أف لعال مسقلا

 ؛ نونلاو . ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم عراضم لعف :نقزري

 : ظفل هللا ٠ ..مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو اهل لحم ال

 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا

 _ ردصم -.قلطم لوعفم : ًاقزر . ةدوعوملا ةنجلا : ىتعمب : : ًاتسح ًاقزر ©

 , ءارلا, حوتفم نركي «قزر» ردضم نأل مسا ةقيقحلا يف وهوب ةحتفلاب بوصنم

 ' هلثم بوصنم ًاقزرل - تعن  ةفص : ًانسح . ردصملا عضوم مسالا عضوف

 .لعقلاب هيشن ديكوتو بصت فرح : ذل . ةقطاع : والا : وهل هللا نو
 ١ .ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم «نإ» مسا : ةلالجلا ظفل هللا . ليلعتلا ىنعمب
 لصفنم عفر ريمض : وه . ديكوتلل - ةقلحزملا  ءادتبالا مال : ماللا : وهل

 ار



 . َنِإ»

 رورجب هيلا فاضم : نيقزارلا . ةمضلاب عوفرم اوه» ربخ : نيقزارلا ريخ ©

 نيونتلا نم ضوع نونلاو . ملاس ركذم عمج هّنأل ءايلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 . درفملا مسالا يف ةكرحلاو

 © ريك ميد ملح 64

 ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف «قزر مهقزريلا بارعإ برعت : ًالخدم مهنلخديل ©
 ىنعمب «ًالخدماو . ًالاخدإ ةنجلا يف مهنلخديل ىنعمب اهنم لدبي هنأل

 ذهو . ميملا مضب اضيأ «لخدأ» لوعفمو «مهنلخدي) ردصم يأ ؛لاخدإلا»

 . «اقزر» بارعإ تبرعأ

 :هلوضري . ًالخدملا تعن  ةفص بصن لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : هئنوضرب ©

 . لعاف عفر لح يف لصتم ريمض واولا نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف
 . هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو

 هبشم ديكوتو بصن فرح : َّنِإ . ةفطاع واولا : ميلح ميلعل هللا نإ و ©
 : ميلعل . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم «نإ» مسا : ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب

 : ميلح . ةمضلاب عوفرم «نإ» ربخ : ميلع  ةقلحزملا  دنيكوتلا مال ماللا
 . ةمضلاب عوفرم ٍناث ربخ وأ . ميلعل - تعن  ةفص

 أ لإ 2و اب روس هنري َبقوَعاَم لشق 4+ 26 ل ماكرو را واس ف سي قي
 لو هللا هنصتساهم 22 مفدي -

 : هريدقت فوذحم هربخو أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : كلذ ©

 . باطخ فرح فاكلاو دعبلل ماللا . هللا رمأ كلذ ا

 ل7584



 ' يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم ٠ ةيفانتسإ والا : بقاع نمو ©

 لحن يف طرشلا لعف حتفلا ىلع ينبم نضام لعف : .ًادتيم عفر لحع 000
 : ١ لغف نم ةلمجلاو . ىه م هرب وج هيف يسم يعصف لعاشلا نحب جب
 لح ال لونصوملا ةلص «بقاع» ةلمجو «نم» ربخ عفر لح يف هباوج بو طرشلا

 . ناج نم صتقا نمو : ىنعمب . اهل

 ' / لوضوم مسا : ام : بقاعب قلعتم رورجبو راج : هي بقوع ام لثمب «

 . ينبم ضام لعف : بقوع . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 .وه .هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلا بئانو حتفلا ىلع ينبم لوهجملل

 لحن ال لوصوملا ةلص «هب بقوص# ةلمجو بقوعب قلعتم رورجتو راج : هب
 . هيلع ينج ام : ىنعمب .اهل

 ! : ةيلع «بقوع» بارعإ برعت : يغب . فطع فرح مث : هيلع يغب مث ©

 يأ يغب هيلع عقو مث : ىلنعمب . لعاف بئان عفر لحم يف رورجمو راج

 . ىرخأ ةرم هيلع ينج مث يأ . ناودع

 : بارعالا نم ال لحم ال ردقم ميسق باوج : ةلمجلا : هللا هترصنيل ©

 ! مال ماللا نزكت نأ زوجيو مسقلا بازج هيلع لد فوذحم طرشلا باوجو
 ديكوتلا نؤنب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم عراضم لعف : هنرصني . ديكوتلا

 . امل لحم ال: نونلا  هقازج  طرشلا باوج .هنأل نمب مْزج لحم يف ةليقشلا

 , ظفلا هللا ٠ مدلقم هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو

 : . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف': ةلالجلا

 1 | ةيآلا يف ةدراولا «ميلح ميلعل هللا َنِإ» بارعإ برعت : روفغ وفعل هللا ْنِإ ©

 ريثك وفعلا ريثكل ىنغمب . . ةغلابملا غيص نم : روفغ.وفعلو ةقباسلا ةميركلا
 0 . نارفغلا

 كل و7 ال



504 

 ميلان كافراجلا فورا ١
 و

2. 

 فاكلاو دعبلل ماللا . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : كلذ © :

 رورجبو راج هب قلعت فوذحم هربخو . رصنلا كلذ يأ . باطخ فرح

 لحم يف كلذ نوكي نأ زوجيو . . ليللا جلوي هللا ببسل لصاح : ريدقتب

 ببسب رصنلا كلذ هللا مهرصن : ريدقتب  قلطملا لوعفملا - ردصملا ىلع بصن
 . جلوي هللا نأ

 هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : َّنأ . رج فرح ءابلا : هللا ّنأِب ©
 هللا نأ ببسي : ىنعمب ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم «نأ» مسا : ةلالجلا ظفل

 يف امو «(نأ» نم لوؤملا ردصملا لولحو «ببس#» فاضلا رورجملا فذحب

 . هلحم اهريخو اهمسا نم اهزيح

 : جلوي (نأ» ربخ عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : راهشلا يف ليللا جلوب ©

 ًازاوج رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف ؛لخديا : ىنعمب

 راج : راهنلا يف . ةحشفلاب بوصنم هب لوعفم : ليللا . وه هريدقت

 .رورجمو

 . اهبارعإ برعتو اهلبق ام ىلع واولاب ةفوطعم : ليدللا يف راهنلا جلويو ©
 . اذه يف كلذ نمو كلذ يف اذه نم ديزي : ئنعمب

 نأب" بارعا برعت : هللا نأ . ةفطاع واولا : ريصي عيمس هللا نأو © '
 عيمس يأ . ةمضلاب عوفرم «نأ» ربخ : عيمس . هللا ْنَأ ببسب : ىنعمب هللا

 ريصب يأ نأل ٍناث ربخ وأ عيمسل  تعن  ةفص : ريصب . نولوقي امل

 ناقلعتم « ليللا يف » و « راهنلا يف  نارورجملاو ناراجلاو . نولعفي اهب

 . جلويب
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 م اودمم
 لطبلاوه نو ننوه نبك ١ 1 تور

02 2 

 ل 2002 اوه لا أَو

 ةبآلا يف ةدراولا هللا .نأب كلذ» بارعا برعت : قجلا وه هللا نأ كلذ ©
 : «نأ» ربحت : قحلا . هل لح ال داع وأ لصف ريمض ::وه . ةقباسلا ةميركلا

 ' عفر لع يف ًالصفنم عفر ريمض اوه" نوكي نأ زرجيو . ةمنضلاب عوتفرم
 . نأ ريخ عفر لح يف «قحلا وهف ةيمسالا ةلمجلاو . هزبخ «قحلا»و .ًادتبم

 هبشم ديكرتو بصن فرح : َّنأ . ةفطاع : اولا: نوعدب ام ّْنأو ©

 : «ْنأل مسأ بصن لحم يف نوكسلا لع ينبم لوصوم مسا : ام .لعفلاب
 ؛ عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . نونلا توبثب عوفرم عرابضم لعف : نوعدي
 ١ . بارعالا نم احل لحم ال لوصوملا ةلص «نوعدي» ةيلعفلا ةلمجلاو . لعاف
 ام.يأ . :هنوعدي ام : ريدقتلا . هب لوعفم هنأل ًالحم بونصنم ريمض دئاعلاو

 : ش : . هنودبعي

 . نب دع لا ب وأ نوعديب قلعتم رورجيو راج .: لطابلا وه هنود نم ©

 ؛ ريكا وحلا ره هلا ذأف بارعإ برعت؛ :: ريبكلا يلعلا وه هللا نأو ©

 . ّنأل ناث ربخ وأ . يللا د تمل ةفص

 + نيكل رد 00 ارنا 1 0 د د 2 مس مس ار دير 1
 مزتجو يفث فرح : ل ماهفتسا ظفلب هيبنتو ريرقت: فلأ فلألا : رت ملأ ©

 فرح هراخآ فذح همزج ةمالعو ملب موزجم عزاضم لعف : رت 6

 نوكي نأ زوحيو . تنأ هريدنقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض هلعافو .ةلعلا

 . بيجعتلا يف لثما ىرجم ىرج مالكلا اذه نأل عمسي لو ري ل نم بطاخملا
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 ىنعمو . وه ؛ هريدقت ًازاوج ًارتتسم ًاريمض لعافلا نوكي ةلاحلا هذه يفو

 ةياورلاو ةياكحلا ىلع ىنعملا ادهب ةلوؤملا ةلمجلاو ملعا : يريرقتلا ماهفتسالا
 نم ءاملا لزني هللا نأ ملعا لوقلا : ريدقتب فوذحم أدتيمل ربخ عفر لحم يف

 . ءابسلا

 :نَأ (رتا يلوعفم دسم دس ردصم ليوأتب : اهدعب امو : نأ : لزنأ هللا ْنأ ©

 بوصنم «ْنأ» مسا : ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح

 رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لزنأ . ةحتفلاب ميظعتلل

 . هَنأ» ربخ عفر لحم يف ؛لزنأ» ةلمجو . وه هريدقت ًالاوج هيف
 بوصنم هب لوعفم : ءام . لزنأب قلعتم رورجمو راج : ءام ءامسلا نم ©

 . ءام ءاسلا نم لزني ىنعمب ةحتفلاب

 فوطعم اهدعب عراضملا لعفلاو ةفطاع ءافلا : ةرضخم ضرألا حبصتف ©

 ةيلعفلا ةلمجلاو . ةيفانئتسا ءافلا نوكت وأ «لزني» ىنعمب يذلا «؟لزنأ» ىلع :

 ضرألا حبصت كلذ ةجيتتف ريدقتب فوذحم أدتيم ربخ عفر لحم يف اهدعب
 اهمسا : ضرألا . ةمضلاب عوفرم صقان عراضم لعف : حبصت . ةرضخم

 . ةحتفلاب بوصنم (حبصت» ربخ : ةرضخم . ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم

 تابثا ةدافا يهو ةقيقد ةلأسمل تحبصأف لقي مو . تابنلاب ةرضحم : ىنعمب

 . نيح دعب ًانيح رطملا رثأ ءاقب ةجيتن رارضخالا

 َّنإل عباشتلاب نابخ : ريبمت فيطل . تبرعأ : رييخ فيطل هللا ْنِإ ©
 . ةمضلا اههعفر ةمالعو ناعوفرم

 « ديبي آناء ي نواب < يا ا 2 أآ 16 - 1
 . مدقم ربخ عفر لحم يف ميظعتلل رورجمو راج : هل: تاومسلا يف ام هل ©

 يف . رخخؤم أدتبم عفر لحم يف نوكسلا لع ينبم لوصوم مسا: ام
 رقتسم وه ام وأ رقتسا ام : هريدقت رمضمب قلعتم رورجيو راج : تاومسلا

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص «تاومسلا يف رقتسا ام» ةلمنو . تاومسلا يف

 ل 78453-



 !! اهيارعإ برعتو «تاومسلا يف اما ىلع واولاب ةفرطعنم : ضرألا يف امو ©
 ؛ ظفل هللا :'لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نا . ةيفانكتسا واولا : هللا ناو ©

 . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم:1نإ) مسا : ةلالجلا

 مال. ماللا هن ربخ عفر لحم يف : ةيمسالا ةلمجلا : ديمحلا ينغلا وهل ©

 : ينغلا ٠ أدتبم عفر لح يف لصفنم عفر ريمض : وه ةقلحزملا ديكوتلا

 .نأل ٍناث ربخ وأ ينغلل - تعن ةفص : ديمحلا . ةمضلاب عوفرم اوه» ربخ

 كييف هَ ب 1
 329 ل 5

 © يكول ريالا هلأ نا ياسا ايش

 . عرخساو ١ نيتسلاو ةثلثلا ةميركلا ةيآلا يف تيرعأ : رخس هللا نأ رت ملأ ©

 ْ : 001 كلذ : ىنعمب

 ١ . روكذلا عمج ةمالع ميملاو رخسب قلعتم رورجبو راج : ضرألا يف ام مكل ©
 : :ضرألا يف . هب لوعفم بصن لحم .يف نوكسلا ىلع ينبم, لوصوم مسا:: ام

 . رقتسا ام يأ اهل.لم ال . ةفوذحملا لوصوملا ةلصب قلعتم رورجمو: راج

 . كلفلا مكل رخسو يأ اهلثم ةبوصنم «ام» ىلع واولاب ةفوطعم : كلفلاو ©

 , وأ نفسلا نمو ربلا يف بوكرلل مئاهسلا نم ضألا يف ام مكل كلذ : ىنعمب

 دل . رحبلا يف ةيراج بكارملا

 | ىنغمب لاح بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : هرمأب نحبلا يف يرجت «
 : لعافلاو لقفلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعق : يرجت .ةيراج
 | ١ .يرجتب قلعتم رورجمو راج : رحبلا يف . يه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض

 ٠ ريمض ءاهلاو «يرجت» ريمض نم لاحب وأ يرجتب قلعتم رورجيو راج : هرمأب

 0 ا . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم

 ةميضلاب عوفرم عراضم لعف : كسمي . ةفطاعواولا : ءامسلا كسميو ©
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 بوصنم هب لوعفم : ءامسلا . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 . ةحتفلاب

 ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو ْنأِب بوصنم عراضم

 ةلص «عقت» ةلمجو . عقتب قلعتم رورجمو راج : ضرألا ىلع . يه هريدقت

 بصن لحم يف ردصم ليوأتب :: اهدعب امو «نأ»و . اهل لحم ال ةيردصملا «نأ»

 فرحب رج لح يف وأ . ضرألا ىلع عقت نأ ةهارك : ىنعمب هلجأل لوعفم

 . عوقولا نم : ريدقتب رج

 . هنذإب ًاعوقو الإ : ريدقتب فوذحم ىنثتسملاو ءانثتسا ةادأ : الإ : هنذإب لإ

 ءاحلاو هنم ةفوذحم ةفصب وأ «ًاعوقو» ردصملاب قلعتم رورجمو راج : هنذإب

 موي عوقولا كلذ ءاش اذا آلا ىنعمب ةفانضالاب رج لحم يف لصتم ريمض

 . ةمايقلا

 نإ مسا : هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : "نا : سانلاب هللا نإ ©

 . فوءرب قلعتم رورجمو راج : سانلاب . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم

 ناربخ : ميحر فوءر  ةقلحزملا ديكوتلا مال ماللا : ميدحر فوءرل 6

 . ةمضلاب ناعوفرم نإل ناعباتتم

 _ٍ 01 كك هاو ' راس هج ري

 © ذوكارسإل إي ن تغياماىزارو 7”
 لحم يف لصفنم عفر ريمض : وه . ةيفانئتسا : وارلا : مكامحأ يذلا وهو ©

 اوه١ ربخ عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا . ًادتبم عفر

 ىلع ينبم ضام لعف : ايحأ . بارعإلا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص مكايحأ

 . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا

 بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلاو

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو . هب لوعفم

 د 86”7-



 عجرم عياضم لعف تيمي . يخارتلل فطع فرح مث : مكتيمي مث

 ' : ىنعمب تبرعأ (مكاو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريم لعافلاو ةمفلاب

 . مكلجأ وند دنع مكتيمي مث ًادامح, متتك نأ دعب مكايحأ

 تميل ب كيب مث: م «مكتيمي مثا بارعإ برعت : مكييحي .مث ©

 + قاسنالا ١ لعفلب هيشم ديكرتو بصن فرح : نإ : روقكل ناسثالا نإ ©
 'نإ» ربح : روفك . ديكوتلل'ةقلحزملا : ماللا . ةحتفلاب بوصنم اهمسا

 2 دخلا كرجل 13 اسف ا
 رتكش ف كرد

 | رورجم هيلا فاضم : : ةمأ . العجب قلعتم رورجو راج : انلعج ةمأ لكا ©

 : . لعاف عفر لمح يف لصتم ريمض ءاناو 0 ٠

 نأ زوجيو.. ةعيرش وأ ًادبعتم : ىنعمب . ةحتفلاب برضتم هب لوعفم : ًاكسنم ©

 0 . «ًاديع) ىنعمب نوكي

 1 : ملأ . ًاكشنملا كعن - ةفص بصن لحم يف : ةيمسالا ةلمجلا : هوكسان مه ©

 امه ربخ هوكسان . أدتبم عفر لحم يف  نييئاغلا ريمض د لصفنم عفر ريمض

 : لضتم ريمض ءاهلاو ةفاضالل نونلا تفذحو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم

 : نودبعتم : مه . هلومعمل لعافلا مسا فيضأ دقو . ةفاضالاب زج لحم يف
 1 1 |. هيف

 ' . ةمزاج ةيفان : ال . ليلعتلل ةيفاننتسا ءانلا ::رمألا ف كنعزاني الف ©
 ؛ يف ةسمخللا لاعقألا نم هنأل نونلا فذح ىلع ينبم عراضم لعف : كتعزاني
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 . ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتا نونلا فذح ىلع هئانب ببس َنأل الب مزج لحم

 عفر لحم يف ةليقثلا ديكوتلا نون عم ةنكاس اهئاقتلال ةفوذحملا ةعامجلا واوو

 ىرخألا كلملا لهأ ةعزانملا يف كنبلغي ال يأ «ةمأ) ىنعم ىلع دوعت لعاف

 . نوعزانيب قلعتم رورجمو راج : رمألا يف . احل لحم ال ةليقثلا ديكوتلا نونو

 - هرخخآ فذح ىلع ينبم رمأ لعف : عدا . ةفطاع واولا : كير ىلا عداو ©

 : كبر ىلا . تنأ : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو  ةلعلا فرح ش

 لحم يف - بطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلاو . عداب قلعتم رورجيو راج

 . ةفاضالاب رج

 . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ : ميقتسم ىده ىلعل كنإ ©
 مسا بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم  بطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلاو
 رورجت مسا : ىده . رج فرح : ىلع . ديكوتلل ةقلحتملا مال ماللا «نإ»

 فلأ تنونو رذعتلل اهنيونت لبق فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلا هرج ةمالعو ىلعب

 «نإ» ربخخ عفر لحم يف رورجملاو راجلاو روصقم ةركن مسا اهنأل ةملكلا

 . ةرهاظلا ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم ىدحل  تعن  ةفص : ميقتسم

 . هيف جوعال ميقتسم ىده ىلعل : ىنعمب

 ٠ نكاد كَجْنإَو ©
 : كولداج . مزاج طرش فرح : نا . ةيفانتسا : واولا : كولداج ْنِإو ©

 مزج لحم يف طرشلا لعف ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف
 ريمض - لصتم ريمض فاكلاو لعاف عفر لح يف لصتم ريمض واولا .نأب
 كولداج ناو : ىنعمب . هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم - بطاخملا

 . قحلا جالبنا دعب

 ةطبار : ءافلا . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج : ةلمجلا : لقف ©

 رسكلاب كرح يذلا نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق . طرشلا باوجل
 هيف رتتسم ريمض لعافلاو . نينكاسلا ءاقتلال واولا تفذحو نينكاسلا ءاقتلال

 ا



 ' هب لوعفم بصن لحم يف : 'هدعب ةيمسالا ةلمجلاو ...كنأ : هريدقت ًابوجو
 0ا6ا :. .  لوقلا لوقم -

 أدتبلا ربخ : ملعأ . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظل : ملعأ هللا ©
 , - لعفأ أ نزو ىلع د نيونتلا - فرصلا نم عرنمم هنأل نوني مو ةمضلاب عوفرم
 ا .. لعفلا نزوبو ةغلابم ةغيص

 ١ ٠ ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ملعأب قلعتم رورجنو زاج : نولمعت امب ©

 . نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نولمعت . ءابلاب رج لحم يف نوكسلا
 | ال لوصوملا ةلص «نولمعت» ةلمجو : لعاف عفر لحم يف لصتم ريم واولا
 : زيدقتلا هب لوعفم هّيأل ًالحم بوصنم ريمض دئاعلاو . بارعالا نم اهل لحم
 ' . قفزرلاب نامستي راذناو ديعو لوقلا يفو . ةلطابلا تالدانجملا نم هنولمعت اب

 لحم ال اهتلص «نولمعت» ةلمج نوكتف ةيردصم ؛ام» نوكت نأ زوجيو . نيللاو

 ا ملعأ : ريدقتلا . ءابلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو «اماو : اهل

 . مكلمعب

 © نلف 520007 1 2 14
 لعف : مكحي . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم : ةلالخلا ظفل : مكحي ثلا ©

 أ ةلمجلاو ٠ ره هريدقت ًااوج رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عرابضم
 . أدتبملا ربخ عفر لخع يف ؟مكحيد ةيلعفلا

 ! تح فلاب ةيفرظلا لع بوصتم اناكم فرظ : نيب : : ةمادقلا موي مكنيب ©

 | يف ب نيبظاخملا ريمض - لصتم ريمض : فاكلا . فاضم وهو مكحيب قلعتم
 نامز فرظ - هيف لوعفم : مزي . رؤكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج .لح

 : ورخم هيلا فاضم : ةمايقلا .. فاضم وهو ةحتفلاب ةيفرظلا ىلع بوصنم
 ' . ةرسكلاب

 : ىلع ينبم :لوصوم مسا : ام . مكحيب قلعتم رورجيو راج : متنك اميف ©
 ! نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : متنك . يفب رج لحم ين نوكسلا

 دس 7358-



 يف - نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض ءاتلاو كرحتللا عفرلا ريمضب هلاصتال
 «اهرببخ عم متنكا ةلمجو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو «ناك؛ مسا عفر لحم

 . بارعإلا نم ال لحم ال لوصوملا ةلص

 لعف : نوفلتخت . نوفلتختب قلعتم رورجمو راج : هيف : نوفلتخت هيف ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشثب عوفرم عراضم
 . ؟ناك» ريخ بصن لح يف «نوفلتخت١ ةيلعفلا ةلمجلاو

 وكفر لوقا ال ةركتتزا ١"
 © رص

 ةيآلا يف ةدراولا «لزنأ هللا نأ رت ملأ» ابرعا برعت : ملعب هللا نأ ملعت ملأ ©

 عراضم لعف وهو نوكسلا «ملعت» مزج ةمالعو . نيتسلاو ةثلاثلا ةميركلا

 . ملب موزجم
 يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام: ضرألاو ءامسلا يف ام ©

 فوذحم لعفب قلعتم رورجمو راج : ءامسلا يف . هب لوعفم بصن لحم
 ال لوصوملا ةلص «ءاهسلا يف رقتسا » ةلمجو . ءايسلا يف رقتسا ام : هريدقت

 برعتو «ءامسلا» ىلع واولاب ةفوطعم : 'ضرألاو . بارعالا نم اهل لمح

 . امارعإ

 مسا : اذ . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ : باتك يف كلذ نا ©

 فاكلاو دعبلل ماللا (نإ» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا

 ظوفحم حول يف يأ «نإي» ربخب قلعتم رورجمو راج : باتك يف . باطخلل

 . ةهدنع

 ريخن : ريسي .6«باتك يف كلذ ْنِإ) بارعا برعت : ريسي هللا ىلع كلذ ْنِإ ©

 . ةمضلاب عوفرم نإ
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 اهديك ياوطن ١
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 نو ريم كهيعج ححا ص

 . عوقرم عراضم لعف : نودبعي . ةيفانثتسا واولا : هللا نود نم نودبعيو ©

 ش : رورجيو ٍراج :نود نم .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض 'واولاو نونلا توبشب
 ' .  ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : هللا . نودبعيب قغلتم

 : لحي يف نوكسسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام : ًائاطلس هب لزني مل ام ©

 . عراضم لعف : لزني . بلقو مزجو يفن فرح": مل .'هب لوعفم بصن
 .ًافاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو هرخآ نوكس : همزجن ةمالعو ملب موزجم

 .وأ ًاناهرب وأ ةجح : ًاناطلس . لزنيب قلعتم رورجمو راج : هب . وه هريدقت

 ةلص 'ةاتاطلس هب لزني ل» ةيلعفلا ةلمجلاو ةحتفلاب بوصنم هب .لوعفم :ًاليلد
 ش . بارعإلا نم امل لحم ال. لوصوملا

 ىلؤألا «ام» ىلع ةفوطعم : ام . ةفطاع واولا : ملع :هيب مهل سيل امو ©
 : مل (نإك» تاوخأ نم صقان ضام لعف : سيل . . نيل ام نودبعي يأ

 راج : هب . روكذلا عمج ةمالع ميملاو مدقملا ؛«سيلا ربخب قلعتم رورجمو راج

 ١ . ةمضلاب عوفرم «سيل» مسا : ملع «ملعا نم :لاحب قلعتم رورجمو

 دنع (سيلا لمع لمعت ةيفان : ام . ةيفانكسا واولا : نيملاظلل امو ©

 ' لحم ينرورجمو راج : نيملاظلل . ميمت ينب دنع اهل لمع ال :ةيفانو . نييزاجحلا

 أدقبملل مدقم ربخ عفر لحم يفو . ىلوألا ةغللا ىلع ال مدقم ربخ بصن

 : نم نضضوع نونلاو . مللس ركذم عمج هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو رخؤملا

 0 . درفملا نيونت

 | عوفرم ًاظفل رورجم مسا : ريصن . يفثلا ذيكوتل دئاز رج فرح : ريصن نم ©
 أ ةخللا ىلع رخؤم ًادتبم هلألو . ىلوألا ةغللا ىلع رخؤملا "ام» مسا هنأل الحم

 يأ مهرصنُي دحأ نم ملظلا اذه لثم اوبكترا نيذللاامو : ىنعمب . ةيناشلا

 0 ا .باذعلا مهنع عفدي



 َنداكيك وكر ال ووو نك يي يضلل ١
0 -- 
 © يضل ارو ورم 1

 ضفاخ نامزلا نم لبقتسي امل فرظ : اذا .'ةيفانعسا : واولا : ىلقت اذاو ©
 ةمضلاب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : ىلتت . هباوجب قلعتم هطرشل

 . أرقت اذاو : ىنعمب رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا

 يف نيبئاغلا ريمض «مهاو ىلتتب قلعتم روزرجمو راج : تاندب انتابآ مهيلع ©

 ينبم لصتم ريمض ااناو ةمضلاب عرفرم لعاف بئان : تايآ . ىلعب رج لحم

 بوصنم لاح تاحضاو يأ : تانيب . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع

 مهيلع ىلتت» ةلمجو . ماسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب

 . ةفاضالاب رج لحم يف «انتايآ

 هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعفلاو ةمضلاب عرفرم عراضم لعف: فرعت «'
 . اهل لحم ال مزاج ريغ طرش يباوج : ةلمجلاو . تنأ

 ينبم لوصوم مسا : نيذلا . فرعتب قلعتم رورجتو راج : نيذلا هوجو يف ©'
 . اه لحم ال هتلص : هدعب ةلمجلاو . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع

 ريمض واولا ةعاجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : ركذملا اورفك ©
 راكنالا : ىنعمب : ركنملا . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصنم

 نوبثي نوداكي : ىنعمب لاح بصن لحم يف : ةلمجلا : نوطسي نوداكب ©

 توبثب عوفرم ناك تاوخأ نم صقان عراضم لعف : نوداكي . نوزفقي يأ

 ةيلعفلا ةلمجلا : هريخو «داكي» مسا عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . نونلا

 واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوطسي . بصن لحم يف «نوطسي#

 ل”



 1 . لعاف عفر لحم يف بصتم ريمض

 ! ينبم لوضوم مسا : نيذلا . نوطسيب قلعتم رورجنو راج : نولتي نيذلاب ©
 باربعإ برعت : نولتي . نيذلا ىلع ىنعمب ءايلاب رج: لحم يف حتفلا ىلع
 ' .ًادقحو مهنم ًاظيغ منب اوشطبيل نيلاتلا ىلع نوبشي نوداكي ىنعمب «نوظسيا

 - بازعالا نم اط لحم. إل لوصوملا ةلص ؛نولتيا ةيلعفلا ةلمجلاو مهيلع

 ' الدب ةرسكلاب بوصنم هب لوعفم : تايا . تبرعأ .: مهنيلع : انتايآ :مهيلع ©

 ىلع ينبم لصتم ريمض ؛اناو .٠ ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنأل ةجتفلا نم

 ْ | . هيلا فاضم'رج لحم يف نوكسلا

 ريمض لعافلاو نينكاسلا: ءاقتلال واولا تفذحو نوكسلا ىلع ىنبم رمأ لعف : لق ©

 ٠ تنأ هريداقت ًابوجو هيف رتتسم . 1 0

 ! ةدئاز : ءافلا . ال لحم ال ماهفتسا ةزمه : ةزمحلا . مكرخأفأ يآ: مكتينأفأ ©

 ' - لبصتم ريمض فاكلا : ةمضلاب عوفرم عراضم لعف» : ءيبنأ - هينبيزت -

 | ةمالغ ميمو . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا لع ينبم د نيبطانخملا ريمض
 ' لوغفم : ةلمجلاو . انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو روكذلا عمج
 0 . - لوقلا لوقم - بصن لح .يف هب

 . لصألا نأل ًاررش رثكأب يأ ءيبنأب قلعتتم رورجيو راج : مكلذ نم رشب ©

 : مسأ : اذ ء رجا فرح : نم حصفأ اهفذح نأل فلألا فذحف رش أ

 | . رشبب قلعتم روزجملاو زاجلاو نمب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا
 مكربخ أفأ + ىنعمب مهظيغ ىلا ةراشالاو باطخ فرح فاكلاو دعبلل ماللا

 رشي يأ ؟ مكسوفن ىلع هنم دشأو اذه مكظيغ نم وأ ظيغلا كلذ نم رشب

 فلو ةماركلا نم مكباصأ امن وأ مهيلع مكرطسو نيلانتلا ىلع مكظيسغ نم

 ْ ٠ . مكيلع يلت ام ببسب

 ال مر رتارم : ريدقتب فوذحم أدتبم ربخ :'نانلا : هللا اهدعو راخلا ©

 . هريخ ًادتبم .ارانلا» نوكت نأ زوجيو . هيلع لدي ليلد دوجول ًادتبملا فذح دقو

 . حتفلا ىلع ينبم ضضام لعف : دعو «هللا اهدعو يتلا» ريدقت ىلع هدعب ةلمجلا
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 . مدقم لوأ هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هاهدو

 اه لحم ال ةيلعفلا ةلمجلاو . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا

 . هللا اهدعو يتلا رانلا : ىنعمب ةلص اهنأل

 . ٍناث هب لوعفم بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : اورفك نيذلا ©

 . تبرعأ :اورفك

 مذلا ءاشنال دماج ضام لعف : سئب . ةيفانئتسا واولا : ريصملا سئيو ©

 . هب رعشي ام هيلع مدقت هنأل

- 
 ََ 6 0 20 هر رو 00

 ةيووذوسلال يق أب دل مهلسينإَو ملا ومقجًاولو ابايذ

 © وطلاب طاَفْعُص

 لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم مسا : يأ . ءادن ةادأ : اي: سائلا اهبأ اب ©

 عوفرم «يأ» نم لدب وأ نايب فطع : سانلا . هيبنتلل ةدئاز «اه)و .' بصن

 . ةمضلا هعفر ةمالعو . اهلحم ال «يأ» ظفل ىلع

 بئان : لثم . حتفلا ىلع يتبم لوهجملل ينيم ضام لعف : لثم برض ©

 لالض هب مكل نيبي لثم مكل هللا برض : ىنعمب . ةمضلاب عوفرم لعاف ْ

 . لثم هناحبس هنود نم يعدي امت ىلاعت هلل برض وأ . نيكرشملا

 نوئلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اوعمتسا . ةيببس : ءافلا : هل اوعمتساف ©

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةسمنخلا لاعقألا نم هعراضم نأل

 . اوعمتساب قلعتم رورحيو راج : هل . ةقراف فلألاو

0 

 : نيذلا . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نإ : نوعدت نيذلا ّْنا ©

 عراضم لعف : نوعدت «نإ» مسا بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا

 كك را



 .«نوعدت» ةلمجو . :لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نؤنلا توبشب عوفرم

 . هب'لوعفم هلأل الحم بوصنم ريمض دئاعلاو . اهل لحم ال لوصوملا ةلص

 مهنوعدت : ريدقتلا ١. ١

 '. «ٌنيذلا»؛نم ةقوذحم لاحب وأ نوعدتب قلعتم روزجيو راج : هللا نود نم ©
 8 نوكرشملا اهيا مهنودبعت نيذلا ىنعمب ةرسكلاب روزج هيلا فاضم : هللا

 فرح : نل ؛نأ» ربخ عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : ًابابذ اوقلخي نل ©
 هبصن اةمالعو نلب بوصنم عراضم لعف : اوقلخي . لابقتساو بصنو يفن
 . ةقراف فلألاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واؤلا . نونلا فذح
 . ةحتفلاب بوصتم هب لوعفم : ابابذ

 :ضام لغف : اوعمتجا . ةيردصم : ول . ةيلاح واولا : هل اوعمتجا ولو ©

 :لعاف عفر لحع يف لصتم ريمض واولا ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم
 :ةلص ةاوعمتجا» ةلمحو . اوعمتجاب قلعتم رورجيو راج : هل . ةقراف فلألاو

 بصن لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةولاو . احل لحم ال يردصملا فرحلا
 ريغ طرش فرح هولا نوكت نأ زوجيو . هل مهعاتجا عم : ريدقتب لاح
 ألاخب بضن لحم يف ةلمجلاو . اوزجعل : هريدقت ًافوذحم اهباوجو مزاج
 هقلخل ًاعيج مهعامتجا مهيلع ًاطورشم بابذلا اوقلخي نأ ليحتسم :ىنعمب
 ' .٠ 00١ هريوصتو هقلخ ىلع ًاضعب مهضعب ناعأ ول يأ كلذ ىلع مهواعتو

 .طرش قرح : ْنِإ . ةيفانعسا : واولا : ًائيش بابذلا مهيلسي ْنِإو ©
 : همزج ةمالعو طرشلا لعف هنأل ْنِإِب موزجم عراضم لعف : بلسي . مزاج

 .مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو . هرمخا نوكس
 .'ةحتفلاب بوصنم ِناث هب لوعفم : ائيش . ةمضلاب عوفرم لعاف : بابذلا

 !لحم اال ءافلاب نرتقم ريغ مزاج طرش باوج : ةلمجلا : هنم هوذقنتسي ال ©

 !باوج عراضم لعف : هوذقنتسي . ال لمع ال ةيفان : ال٠. بارعإلا نم اهل
 'لصتم ريمض' واولا .نونلا فذح همزج ةمالعو نإب موزجم - هؤازج - طرشلا
 !راج : هنم . هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءالاو لعاف عفر لحم يف

 كك ا



 ول يأ . هنم هوذقني نأ نوعيطتسي ال ىنعمب نوذقنتسيب قلعتم رورجمو
 ىلع اوردقي مل هنم هوصلختسي نأ ىلع اوعمتجاف ًائيش مهنم بابذلا فطتخا

 . كلذ

 اطلا . حتفلا لع ينبم ضام لعف : بولطملاو بلاطلا فعض «©

 عوفرم «بلاطلا» ىلع واولاب فوطعم : بولطملاو . ةمضفلاب عوفرم لعاف
 ميركلا لوقلا اذه يفو . ! هدوبعمو منصلا دباع فعضأ امف : ىنعمب هلثم

 فعضأ بلاطلا نأ عم فعضلا يف بابذلا نيبو مهنيب ىواس

 اذ ومد

  07١4رع ةوَدلَدِإَو رووح لاا وردقأام ©

 مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوردق . ا لمع ال ةيفان : ام : هللا اوردق ام ©

 .ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال

 . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : ةلاللا ظفل هللا

 . فاضم وهو ردصملا نع بئان يأ . قلطم لوعفم : ّقح: هردق قح ©

 ءاطلاو فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : هردق
 ام يأ . هريدقت قح هوردق ام : ىنعمب ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض

 . ًاقح ًاريدقت هللا اوردق ام وأ . هتفرعم قح هوفرع

 ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا : زيزع يوقل هللا نإ ©
 ةقلحزملا  ديكأتلا مال ماللاو . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم ؛نإ» مسا :ةلالجلا
 . ةمضلاب ناعوفرم ْنإل ناعباتتم ناربخ : زيزع يوق -
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 يأ : يفطصي . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل : يفطصي هللا ©

 ريمض لعافلاو لقتل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : راقخي

 .أدتبملا ربخ عفز لحم يف «يفطصي» ةلمجو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم
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 اهب لوعفم : السر . يفطصيب قلعتم رورجمو راج : السير ةكئالملا نم ©

 ا . يحولا مهئاتيال مهراتخي ىتعمب : ةحتفلاب بوصنم

 راتخيو يأ .. اهبارعإ برعتو «ةكئالملا نم ىلع واولاب ةفروطعم : سانلا نمو ©
 ا ' , قحلل .نيغاد سانلا نم ًالسر '

 اظفلاهللا .' ”لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : ريصي عيمس هللا نإ ©

 قلل اريخ : ريصب عيمصس ٠ ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم اهمسا : ةلالجلا

 ..عيمسل ًاتعن اريصبا نوكي نأ زؤجيو امهرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلاب ناعوفرم

 ١  >37وقل ض1 امه مو هيدي امو[ © رك 5 ها جر
 ريد وج رثتسم يمض لعفلاو ةمسفلاب عوفرم عياضم لعق : ام ملعي ©

 'يف نوكت نأ نأ زوجيو أدتبملل ٍناث.ربخ عفر لحم يف ؟ملعي» ةيلعفلا ةلمجاو .وه

 ,بصضن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا :'ام . ًالاح بصن لحم

 1 ش ١ . هب لوعفم

 .لعفب قلعتم ةحتفلاب ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : نيب : مهيديأ نيب ©
 .نم عئم ٠ ةرسكلاب رورجج هيلا فاضم : يديأ . فانضم وهو فوذحم

 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض (مهدو فاضم وهو لقشلا اهروهظ

 . رقتسم وأ رقتسا : هريدقت فوذحم لعفب قلعتم !مهع مديأ نيبا ةلمجلا هبشو

 : ىنعمب بارعالا نم اهل لح ال لوصوملا ةلص «مهب يديأ نيب رقتسا» ةلمحو

 . ثداوحلا نم مهمامأ وه ام ملعي

 : ىلعمب ٠ انجارعإ برعتو «مييديأ نيب اما ىلع واولاب ةفوطعم : مهفلخ امو ©

 1 . ثداوحلا هذه: نم مهفلخ وه امو

 عب اع يلا وزو رج ١ لا ا ٠ ةفاتسا ول : هلا إو ع

 ا رومألا دوعت هللا ىلإو يأ .٠ ةمشلاب عفرم لعاف با

 ل ”6هك



 2زفاؤ ذو يان تواةتارارتكتازط هواري ١"

 مضلا ىلع ينبم ىدانم مسا : يأ . ءادن ةادأ : اي: اوذمآ نيذلا اهيأ اي ©
 حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . هيبنتلل ةدئاز «اهاو. . بصن لحم يف

 ينبم ضام لعف : اونمآ . هنم لدب وأ «يأ» مسالل نايب فطع بصن لحم يف

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع

 . لوصوملا ةلص ةلمجلاو ةقراف فلألاو

 نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اوديعاو اودجساو اوعكرا ©

 فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم

 را) ىلع فطعلا يواوب ناتفوطعم : اودبعاو اودجساو . ةقراف
 مكدوجسو مكعوكرب اودصقا : ىنعمب انه «اودبعا»و . اهبارعا نابرعتو

 . هللا هجو

 ريمض  لصتم ريمض فاكلا . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : مكبر ©
 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو . ةفاضالاب رج لح يف مضلا ىلع ينبم  نيبئاغلا

 هيلا فاضملا لولحو «هجو) فاضملا لوعفملا فدحب مكبر هجو : ريدقتب
 . هلحم «مكيرلا

 : ريخلا «اوعكرا» بارعإ برعت : اولعفا . ةفطاع واولا : ريخلا اولعفاو ©

 : حلصأ وه ام لك نع اورحتو يأ . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم

 - لصتم ريمض فاكلا . لعفلاب هبشم فرح : لعل : نوحلفت مكلعل ©
 ةمالع ميملاو «لعلا» مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض

 ريمض واولاو . نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوحلفت . روكذلا عمج
 ربخ عفر لحب يف ؟نوحلفت» ةيلعفلا ةلمجلاو . لعاف عفر لم يف لصتم
 .. «لعلا

 هك نس



 دمر لس اواي
 أنو بلوف وب جوسي 7م

 3 موه بدم جوحبم نواف مكمل و 26 عج

 مكارم فمان وكيل اة كنوز نمت

 َ أمل ارا ال سلول كبش لكك
 0 م و 1 مككوموهولاب

 ؛نأل نونلا افذح ىلع ينبم رمأ لعف : اودهاج . ةفطانع وارلا : اودهاجو ©
  فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم
 : . ةقراق

 فذحب هل وأ هللا تاذ يف ىنعمب اودهاجب ميظعتلل رورجيو راج : هبا 2

 !نم.نوكي وأ . هلحم هناحبس هيلا فاضملا لولحو «تاذا رورجملا فاضملا

 ءادعأ هللا لجأ نم اودهاج : ريدقتب فوذحم «(اودهاج»'لوعفمو هللا لجأ

 0 ا 1 . هنيد

 ' يفو ١ ًاقح ًاداهج : ريدقتب ةحتفلاب بوصنم  قلطم لوجفم : هداهج قح ©
 ردصملل - ًاتعن  ةفض:وأ ردصملا نع ةبئان «قح» نوكت نأ زوجي ريدقتلا اذه

 ريمض ءاطاو فاضم وهو ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : هداهج . فوذحملا

 : داهجملا يأ هنأل هناحبس هيلا داهجلا فيضأ دقو . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم

 ْ . هلجأ نمو ىلاعت ةهجول لوعفم داهجلا نألو هناحبس هب صتخم
 عفر لح يف لصفنم يمض : وه . ةيليلعت ةيمسالا ةلمنجلا : مكابتجا وه ©

 رذغتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :!ىبتجا .أدتبم

 ' ريمُض - لصتم ريمض :فاكلا . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريم لعافلاو
 عمج ةماللع ميملاو هب لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا
 ئنعمب اوه» أدتبملا زيخ عفر لحم يف ؟مكابتجا# ةيلعفلا ةلمجلاو .روكذلا
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 . ممألا نيب نم هترصنلو هنيدل مكراتمخا

 لعف : لعج . اه لمع ال ةيفان ام . ةفطاع وارلا : مكيلع لعج امو ©

 :مكيلع . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام

 ىلا ىدعت لعجو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعجب قلعتم رورجمو راج

 نيلوعفم ىلا لعفلا ىدعتيو . مكيلع دجوأ امو ىنعمب انه هّنأل دحاو لوعفم

 . اريصا' ىنعمب ءاج ول

 دئاز رج فرح : نم . لعجب قلعتم رورجمو راج : جرح نم نيدلا يف ©

 لعفلل هي لوعفم هنأل ًالحم بوصنم ًاأظفل رورجي مسا : جرح . ديكوتلل |

 ماقمب «نيدلا يت» رورجملاو راجلا نوكي نأ .زوجيو قيض نم : ىنعمب «لعج»
 اريسي هلعج لب اقيض نيدلا يأ هلعج امو : ىنعم ىلع . لوألا لوعفملا

 . هيف رسعال

 ام نومضم يف رمضمل بوصنم هب لوعفم : ةلم : ميهاربا مكيمأ ةلم ©

 ميقأو فاضملا فذح مث مكيبأ ةلم ةعسوت مكنيد عسو : ريدقتب همدقت :

 هريدقت فوذحم لعفب يأ صاصتخالا ىلع بوصنم وأ هماقم هيلا فاضملا

 يأ . مكيبأ ةلم اوعبتا : ىنعم ريدقت ىلع زوجيو . مكيبأ ةلم نيدلاب ينعأ

 نم هنأل ءايلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : مكيبأ . مكيبأ نيد

 رج لحم يف  نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلا . ةسمخلا ءايسألا

 «مكيبأ» نم لامتشا لدب : ميهاربا . روكذلا عمج ةمالع ميملاو . ةفاضالاب

 - فرصلا نم عونمم هّنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا هرج ةمالعو اهلثم رورجم

 . ةيلمعلاو ةمجعلل - نيونتلا

 هب لوعفم : نيملسملا 'مكابتجا وه» بارعإ برعت : نيملسملا مكامس وه ©:

 . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم ٍناث

 . «مكابتجا وه» يف ءاج ايك هناحبس هللا ىلا عجري اوه» ريمضلاو ْ

 هعاطقنال مضلا ىلع ينبم مسا : لبق . ىمسب قلعتم رورجمو راج : لبق نم © :

 . نآرقلا لوزن لبق نم يأ . نمب رج لحم يف ةفاضالا نع 00
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 ' ىلعأ ينبص ةراسشأ مسا : اذه . رج فرح :يف . ةفظاع واولا : اذه يفو ©

 : نآزقلا اذه يفو يأ . يمسب قلعتم رورخملاو راجلاو يفب لحم يف نوكسلا

 نآرقلا اذه قو بتكلا رئاس يف نآرقلا لبق نم نيملسملا هللا مكامسو ىنعمب
 00 . مسالا اذبب مكاسو مكلضف

 لعف : نوكي : رج فرح يهو ليلجتلا مال ماللا : لوسرلا نوكيل ©

 ٍ . ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم ْنأب بوصنم صقان عراضم

 . ةمضلاب عوفرم 'نركي' ميسا : لوسرلا

 / روزجيو راج : مكيلع . ةحتفلاب بوصنم «نوكيا .ربخخ : مكيلع ًاديهش ©
 ١ : ليوأتب اهدعي امو ةرمضملا «نأ»و عمجلا ةمالع ميملاو «نوكي» ربخب قلعتم

 امو «نوكي؛ ةلمجو ىمسب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف ردصم
 . اهل لم ال نأ ةلص اهدعب

 ' فذح اهبضن ةمالعو اهلثم ةبوصنم «نوكيل» ىلع واولاب ةفروطعم : اونوكتو ©

 , ىتغمب . ةقراف فلألاو . اهمسا عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا
 ْ . نسانلا ىلع ءادهش اونوكتو ةمايقلا موي مكيلع ًاديهش لوسرلا نوكيل

 !ريخ :: ءادهش . لوسرلا مكغلبأ اب سانلا مكغيلبتب : نسانلا ىلع ءادهش ©

 ' ىلعا- نيونتلا - فرصلا نم عونمم هلأل نوني لو . ةحتفلاب بوصنم ؟اونوكتلا
 0 . ءادهشب قلعتم رورجمو راج : ساتلا ىلع  لعافم  نزو

 0 5 هع
 «اودهاج» بارعإ برعت : أوميقأ . ةيببس : ءافلا :  ةالصلا اوميقأف ©

 ا ش . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم

 ىلع فطعلا يواوب ناتفوطعم ناتلمجلا : هللاي اومصتعاو ةاكزلا اوتآو .٠

 ةاكزلا اودأو ىنعمب . اهبارعا نابرعتو هللا يف اودهاجو ةالصلا اوميقأ»
 ا . هئاحبس هب اوقثو هللاب |

 | وها ربخ:: مكالوم . أدتبم عفر لحم يف لصفتم ريمض :١ وه : مكالوم وه ©

 : ريمض - لصتم ريمض فاكلا . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم

 : . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا

 ا



 . مكرومأ يلوو مكرصان وه : ىنغمب

 ىلع ينبم حدملا ءاشنإل ىضام لعف : معن . ةيفانئتسا : ءافلا : ىلوملا معذف ©
 هذه يفو . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لعاف : ىلوملا . حتفلا
 . «مكالوم» وهو هب رعشي ام هيلع مدقت هلنأل حدملاب صوصخملا فذح ةيآلا

 ةمالعو . اهبارعإ برعتو «لوملا معن» ىلع واولاب ةفوطعم : ريصنلا معذو ©
 . هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا مسالا عفر
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 * نونمؤملا ةروس بارعإ »©

 مولد ١

 , ىلع ينبم ضام لعف : حلفأ . قيقحت فرح : دق : نونمؤملا حلفأ دق ©

 : . ملاثس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم لعاف : نونمؤملا . لغفلا دكأ دقو حتفلا

 : اوزاف يأ .حالفلا يف اولخد : ىنعمب . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو
 0 1 . مهينامأب

ٍ_- 
 7 2-3 همر

 تاو جد كه مو 7
 5 نوعْنبَخ جالَص قهرا 9

 . . نينمؤملل - تعن  ةفص عفر لحم يف حتفلا لع ينبم لوصوم مسا : نيذلا ©
 . بارعإلا نم اهل لحم ال هتلص هدعب ةيمسالا ةلمجلاو

 يف لصفنم ريمض « نييئاغلا ريمض : مه: نوعشاخ مهتالص يف مه ©

 ,ريمض (مهاو مهل ربخب قلعتم رورجمو راج : ةالص يف .أدتبم عفر لح

 , واولاب عوفرم «وه» أدتبملا ربخ : نوعشاخ . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا

 . :هناحبتس هلل نوللذتم . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل

 ظ « اهيا خت ١
 .ىنعلاو . اهيارعإ برعتو اهلبق يتلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم ةميركلا ةيآلا هذه ©

 0 . (نوداص لطابلا نع يأ»
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 © وكركم :
 . نودؤم ةاكزلل : ىنعمب . اهبارعإ برعتو اهلبق ام ىلع واولاب ةفوطعم ةيآلا ©

 ةاقفراسم ناد د
 © نوظيحم هجومي مهنداَو 4
 . «نوعشاخ مهتالص يف مه نيذلا» بارعإ برعت اهدعب ةيآلاو . ةفطاع واولا ©

 راج : جاوزأ ىلع . ال لمع ال ءانثتسا ةادأ : آلإ : مهسجاوزأ ىلع الإ ©
 وأ مهجاوزأ نم نيلاو آلإ : ريدقتب يأ . لاحب قلعتم بصن لحم يف رورجيو

 نأ زوجيو . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه»و . نهيلع نيماوق
 ال نوظفاح مهجورفل مه : ريدقتب ال لمع ال رصح ةادأ «ال» نوكت

 عيمج يف نوظفاح مهجورفل مهنأ يأ + مهجاوزأل آلإ انوحنمي وأ انوضرعي
 فوذحمب «لع» رجلا فرح قلعي نأ زوجيو . مهجوزت لاح يف لإ لاوحألا

 . مهجاوزأ ىلع لإ نومالي : ريدقتب : نيمولم ريغ هيلع لد
 لوصوم مسا وأ ةيردصم : ام . رييختلل فرح وأ : مهتاميأ تكلم ام وأ ©

 لعف :تكلم . جاوزألا ىلع فوطعم هنأل رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 تكلم» ةلمجو امل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام

 «مهاو . ةمضلاب عوفرم لعاف : ناهيا . اهل لحم ال لوصوملا ةلص «مهئاعيأ

 نم ديرأ هنأل «تكلم نم» لقي ملو | ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض

 «ام» نوك ةلاح يفو . ثانالا مهو ءالقعلا ريغ ىرجم يرجي ام ءالقعلا سنج

 اهدعب امو «اماو . امل لحم ال اهتلص «مهئايأ تكلم» ةلمج نوكت ةيردصم

 تكلم اماو «مهجاوزأ) وهو رورجم ىلع ًافوطعم رج لحم يف ردصم ليوأتب
 . ءامإلا مه «مهناييا
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 : هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ . ليلعتلل ءافلا : نيمولم ريغ مهئاف «©

 رم اعيش : يغ ةذإ" مسلا بصن لع يف نتاخلا ديف «مهاو لعشلاب

 . نييتاعم ريغ : ىنعمب . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس

 ل م روس 7

 / نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم . ةيفانئتسما ': ءانفل :١ ىغتيا نمف ©

 ١ لم يف هباوجو طرشلا لعف نم ةيطرشلا ةلمجلا هريخ وأ ًأدتبم عفر لح يف
 ' نمب مزج لحم يف طرشلا لعف حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىغتبا . عفر
 هيف رتتسم :ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلا اهروهظ نم عنمو

 1 . بلط نمهف ىنغمب وه هريدقت ًاناوج

 / ىنعم نأ ابو . هللا مرح كلذ دعب ام وأ كلذ وسن : :ىنعمب : كلذ ءارو ©

 ! وهو :ىغتياب بوصنم مسا يهو ؛ريغا ىنعمب ؛ءارو» نوككتف ريغ (ىوس»
 ماللا . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ . فاضم

 ١ عبزأ وهو:هعاستاو همسق نم دحلا اذه ءارو يأ . باطخلل فاكلاو دعبلل

 ا : ءامإلاو رئارخلا نم

 : لحم يف ءاغفلاب نرتقنم مزاج طرش باوج ةلمجلا : نوداعلا مه كئلوأف يل

 رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : ءالوأ 8 طرش باوج يف ةعلقاو : ءافلا . مزج

 . عفر لحم ف لصفنم ريمض : مه . باطخخ فرح افاكلاو أدتبم عفر لحم يف

 : ركذم عبج هنأل واولاب عوفرم !مه» يناثلا أدتبملا ربخ : نوذاعلا . ناث ًدتبم

 : يف «نوداعلا مهلا ةيمسالا ةلمجلاو . درفملا نيونت نم. ضوع نونلاو . ملاس

 يف نولماكلا مه) نوكت نأ زوجيور«كتلوأ» لوألا أدتبملا ربمخ عفر لمم

 1 . نودتعملا مه يأ ةيف نوهانتملا ناوذعلا
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 ما تس ارا روت احر
 ©  نوعرمرهعومزتمإل هنداو

 يف ا(نوعشاخ مهتالص يف مه نيذلا» بارعإ برعي 1 اهدعب امو . ةفطاع واولا ©

 برعتو «مهتانامأل» ىلع واولاب ةفوطعم «مهدهعاو . ةيناثلا ةميركلا ةيالا
 يذلا مهدهعو اهيلع نونمتؤي يتلا مهتانامأل مه نيذلا : ىنعمب . اهبارعا

 . نوعارم مهسفنأ ىلع هنوذخأي

 © نام هم َعمََرَم 4
 ةيلعفلا ةلمجلاو . ةيناثلا ةميركلا ةيآلا بارعا برعت ةميركلا ةيآلا هذه ©

 نونلا توبشي عوفرم عراضم لعف يهو «مها ربخ عفر ل يف «نوظفاحي»

 مهتالص ىلع نوبظاوي : ىنعمب لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو

 . اهتاقوأ يف اهنودؤيو

 هن موو
 © فروامَكلْأ ٠
 فرح فاكلاو أدتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا: كثئلوأ ©

 . فاصوألا هذهل نيعماجلا ىلا ةراشالاو . باظخ

 ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «نوداعلا مه» ةلمج بارعا برعت : نوثراولا مه ©

 . ةقباسلا :

 ١١ قدح فمْهرَوَوف ورا ©
 ةلمجلاو «كئلوأ» نم لدب عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا ©

 . اهل لحم ال نيثراولل ةيريسفت ةيمسالا
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 ! : نوئري .. اه لحم ال لوصوملا ةلص : ةيلعفلا ةلمجلا :,سودرفلا نوثري ©

 :؛ ناتسبلا :' ىتعمب ا سودرفلا»و . ةحتفلاب بوصنتم هب لؤعفم : سدورفلا

 تانجرد نلغأ اهمأل ةنجلا ليوأت ىلع تثنأو رمشلا فانصأل عماجلا عساولا

 1 . ةنجلا

 / : مه «نيذلا» ربخ عفر لحب يف : ةيمسالا ةلمجلا : نودلاخ اهيف مه «

 : «مها ربخب قلعتم روزجيو راج : اهيف . أدتبم عفر لحب يف لصفنم ريمض

 : نم نضوع نونلاو لاس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم «مه» ربخ : نودلاخ
 00 . درفملا نيونت

00000 0-00 . 

 © نطو سوس َنلَحتلَو ١١
 | فرح : دق .ديكوتلاو ءادتبالل ماللا . ةيفانئتسا واولا : انقلخ دقلو ©

 ' ريمض اناو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : قلخ .قيقحت

 . لعاف عفر لحم يف نوكبسلا ىلع يئبم لصتم

 ' راج : ةلالس نم . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةلالس نم ناسنالا ©

 ْش .٠ ةيئادتبا انه «نماو انقلخب قلعتم رورجبو

 نم ةانقلخ يأ «ةلالسا نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : نيط نم «©

 ا . ةينايب «نماو نيطلا نم ةلالس ةصالخ

 *» نياق وَقَدْ ٠١ .٠ 1 رام : جس أر سس و
 | ىلع ينبم ضام لعق : لعج . فطع فرح : مث : ةفطن هانلعج .مث ©

 ' عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ةاناو . انب هلاصتال نوكسلا

 . ًاليلق ءام هانريص ىنعمب ِناث هب لوعفم وأ ةحتفلاب بوصنم لاح

 ا



 رارقل ةفص : نيكم . هفطنل ةفصب قلعتم رورجبو راج : نيكم رارق يف ©

 رارقتسا ناكم يف يأ رقتسم يف ىنعمب ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم

 . محرلا وهو نكمتم نيصح

 انهي نسل كشك: ١
2111111 
 © ينال

 مث) ىلع «يخارتلل فطع وهو» فطعلا فرحب ةفوطعم ةميركلا ةيآلا هذه ©

 ءافلاب فوطعم هدعب امو . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «هفطن هانلعج

 اهنم لوألا «انقلخ» دعب ةدراولا ءامسالاو  بيترتملل _ فطع فرح يهو

 ىنعملاو . دحاو لوعفلل ىدعتي «قلخ» لعفلا نأل « لاح يناثلاو هب لوعفم
 محل ةعطق ىلا اهانلحأ مث ةدمجم مد ةعطق ىلا ةفطنلا هذه انلحأ : بيترتلا ىلع

 ىلا محللا نم ةعطقلا كلت انلحأ : مث . هماعط يف ناسنالا هضمي ام رادقمب

 جورلا انخفتب كلذو رخآ ًاقلخ ءانقلخ مث [لل ماظعلا كلت انيسك مث ماظع

 ظفل ىلع ًالاح يناثلا مسالا برعأ دقو ناسنا ةروص هبسكب ليقو . هيف

 . ىلعملا ىلع ًايناث ًالوعفم نوكي نأ زوجيو « دحاو لوعفم ىلا يدعتملا «انقلخا

 يف هنأش ليوحتلا لاعفأ نم حبصأ انلحأ : ىنعمب ناك اذا «قلخ» لعفلا نأل

 انقلخا برعت نأ زوجيو نيلوعفم ىلا ىدعتيف ١لعج» لعقلا نأش كلذ

 . ًاقلخ انقلخ يأ : اقلخ هانأشنأ : ريدقتب ردصملا ىلع ًاقلطم ًالوعفم

 فيصلا نم ةعونم األ دوت لو ةحلاب اهل ةروصمم افا ل نعل 2اس
 . لعفلا نزوبو «لعفأ» نزو ىلع - نيونتلا -

 هللا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : كرابت . ةيفانئتسا : ءافلا : هللا كرابتف ©

 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل
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 ' نم ًالدب نؤكي نأ زوجيو ةلالجلا ظفلل - تعن  ةفص :: نيقلاخلا نسحأ ©
 رورجم هيلا فاضم : نيقلاخلا . فاضمو ةمضلاب عوفرم وهو . ةلالجلا ظفل

 , نيونت نم: ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هّنأل ءايلا هرج :ةمالعو ةفاضالاب

 نيقلاخلا ةلالدل زيمملا ركذ كرتف اريدقت نيردقملا نسحأ كرايتف : ىنعمب درفملا

 و2
 نو . ةفيافتتنإاف 16 ١

 أ 0 ةمالغ لاو اهمسا بصت لع يف نيطاخملا ريت فاكلا . لعفلا
 ْ ّْ . روكذلا

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفزظلا ىلع بوبصنم نامز.فرظ : دعب : كلذ دعب ©
 , فاضم رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ . نا ريخب قلعتف
 1 : . باطخ فرح  فاكلاو دعبلل ماللا .هيلا

 ' عوفرم (نا» ريخ : نوتيم . ديكوتلل ' ةقلحزملا  ءادتبالا مال ماللا : نوتيمل ©

 . درفملا نيوئت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هلأل واولاب

 ظ « رة رك ١
 ! . ةراكلاب رورجم هيلا فاضم .:' ةمايقلا . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا بارعا برعت ©

 ريمض واولا . نونلا توبثب عوفرم لوهجملل ينبم عياضم لعف : نوثعبت

 ' ريخب عفر لحم يف «نوثعبتا ةيلعفلا ةلمجلاو . لعاف بان ع لع يف لتس
 8 نإ

 ©« َنايَعَرَف تكا قط سوت نلكنتو ٠١
 .قيقحت فرح :دق '.ديكوتلاو ءادتبالل ماللا .ةيفاتسا ورا: انقلخ دقلو ©
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 ينبم لصتم ريمض «اناو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف :' قلخ

 . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع

 فاكلا . قلخب قلعتم ةحتفلاب ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : مكقوف ©

 عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف - بطاخملا ريمض  لصتم ريمض

 : تاومس يأ : قئارط . ةختفلاب بوصنم هب لوعفم : قئارط عبس ©

 عونمم هّنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم ّْ

 . - لعاقم - نزو ىلع - نيونتلا - فرصلا نم

 لعف : ناك . ال لمع ال ةيفان : ام . ةفطاع راولا : قلخلا نع انك امو © '
 لع ينبم لصتم ريمض ؛اناو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام

 «ناك١ ريخب قلعتم رورجمو راج : قلخلا نع «ناك» مسا عفر لحم يف نوكسلا

 . تاومسلا يأ : انه قلخلاو . نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب «نع» نون كرحو

 : قلخلاب دوصقملا نوكي نأ زرجيو . اهقلخ دعب اهل انكام وأ اهنع انك امو يأ

 . تاكربلاو قازرألا مهيلع حتفيل مهقوف اهقلخ يأ . نسانلا

 نم ضرع نونلاو لاس ركذم عمج هلأل ءايلاب بوصنم «ناك» ربخ : نيلفاغ ©

 . انتردقب مهقوف عقت نأ اهكاسمإو اهظفح نع نيلفاغ يأ . درفملا نيونت

 01 ل رس ري
 مدع اَيَوضل اف هتكحأو ردع ءاعوادصتلا نم لراو 1

 ساو امص

 ©  نوزيتادب

 ىلع ينبم ضام لعف : لزنأ . ةفطاع واولا : ءام ءامسلا نم انلزنأو ©
 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض اناو . انب هلاصتال نوكسلا
 بوصنم هب لوعفم : ءام . انلزنأب قلعتم رورجمو راج : ءاسلا نم . لعاف
 . ةحتفلاب
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 . ةرضملا نم هعم نوملسي ريدبقتب يأ ءامل ةفصب قلعتم رورجبو راج : .سدقب ©
 | . مهتحلصمو مهتجاح رادقمب وأ : ةعفتملا ىلا نولصيو

 ' بزغتو «ءام ءامسلا نم انلزنأ) ىلع ءافلاي ةفوطعم : ضرألا يف هانكسأف ©

 ٠ مب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاغاو . اهبارعإ
 ْ ضرألا يق ًاتباث هانلعج ىنعمب

 / يف وتلا تمغدأف انئا : اهلصأ : نإ . ةفطاع وارلا : هب باهذ ىلع اّناو » .

 «اناو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا . ديدنشتلا لصحو ثنونلا

 راج : باهذ ىلع «نا» مسا بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 ' ىلع يأ : باهذل ةفصب قلعتم رورجمو راج : هب . نا ربخب قلعتم رورجيو

 ْ .' هقرط نم قيرطؤ.هب باهذلا هوجو نم هجو

 «نا# ريخ : نورداق . ديكوتلل  ةقلحزملا  ءادتبالا مال ماللا : نورداقل ٠

 : ىتعمب . درفملا نيرنت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم'عمج هنأل واولاب عوفرم
 : . نورداقل هباضنإ ىلع اناو

 ةزكاكولا يدخل فاك جنت وكل أن 1
 ظ * َنَحلأهَو

 ! 2 هب مك اهمارعإ برعتو ؛انلزنأ) ىلع ءافلاب ةفوطعم : هب مكل انأشنأف ©

 . عنجلا ةمالع ميملاو انأشنأب ناقلعتم نارورجمو ناراج

 . لا عاج قحلم هلل ةحتفلا نم الدب ةركلاب برصتم هب لوعفم : تانج ©

 : : . ملاسلا

 : («تانجا :نم ةفوذجم ةفصب قلعت رورجمو راج : بانعاو ليخنت نم 6

 ْ . اهبارعإ برعتو «ليخن» ىلع واولاب ةفوطعم بانعأو
 ' - عن 'ةفص رج لحم يف : ةيمسالا ةلمجلا : ةريثك هكاوف اهيف مكل ©

 دل الالء



 « اهب هكفتي ةهكاف : نيرمأ نيب عماج اهرمث نأ : ىنعمب . بانعأو ليخنل

 قلعتم رورجمو راج : مكل . ًابيبز ًارمتو ًابنعو ًاسبايو ًابطر لكؤي ماعطو

 رورجمو راج : اهيف . روكذلا عمج ةمالع ميملاو هكاوف نم ةفوذحم لاحب
 نم ةعونم ةملكلاو ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : هكاوف . مدقم ربخب قلعتم
 هكاوفل  تعن  ةفص : ةريثك  لعافم  نزو ىلع  نيوئتلا - فرصلا

 . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم

 . نولكأتب قلعتم رورحبو زاج : اهنم . ةفطاع واولا : نولكأت اهئمو ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نولكأت
 . لعاف

 ٠ يحق و ثا اك يسروظرم قت ©
 اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم «تانج» ىلع واولاب ةفيطعم : جرخت ةرجشو © '

 عوفرم عراضم لعف : جرخت . ةرجش ًاضيأ مكل انتبنأو : ىنعمب ةختفلا
 "جرخت١ ةيلعفلا ةلمجلاو يه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب

 . ةرجشل  تعن  ةفص بصن لحم يف

 رورجم هيلا فاضم : ءانيس . جرختب قلعتم رورجيو راج : ءانيس روط نم ©

 - فرصلا نم عونمت هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا هرج ةمالعو ةفاضالاب ش

 فاضم نم ةبكرم ةملكلا نوكت نأ زوجيو ثينأت فلأب هنم هنأل - نيونتلا
 تعنمل نيسلا ةروسكم ةملكلا تءاج ولو . ليج مسا هنأ ىلع هيلا فاضمو

 وأ ةمجعلاو فيرعتلل عنملا نوكيف ةعقبل مسا نوكت اهنأل فرصلا نم
 .ثينأتلا

 اهيفو تبنت : ىنعمب لاح بصن لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : نهدلاب ثينت ©

 لعف : تبنت . تيزلاب ةبوحصم اهتارمث تبنت نوتيزلا ةرجش يهو . نهدلا

 : يه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عيفرم عراضم
 الحم بوصنم اظفل رورجم مسا «نهدلا»و دئاز رج فرح ءابلا :نهدلاب

 ل ”لاآ



 ' اهنوتيز تبنت يأ ةفوذحم لاحب ًاقلعتم ءايلا نوكي وأ نهدلا تبنت : ريدقتب
 ءانلا ةدايزف يثالث لعفلا نألو ًافوذحم لوعفملا .نوكيف نهدلاب ًايوحصم

 ش ْ .. بوصنم
 ؛ : نيلكآلل . اهلثم برعتو «نهدلاب» ىلع زاولاب ةفرطعم : نيلكآلل غبصو ©

 ' هلألا ءابلا مسالا رج ةمالعو «غبص١ نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج

 ؛ تيزلاب ةنوحصم تبنت ىنعمب درفملا نيونت نم ضوع نرثلاو ملاس ركذم عمج
 . لكؤيو زبخلا هب غبصي ام وه "غسان . نيلكالل مدإو

 قانوني يش يارا رضا ١"
 #2 كليو 17

 ' بصن فرح : نا . ةيفانئتسا : واولا : ةربعل ماعنألا يف مكل ناو »
 ميملاو مدقملا (نإ» ربخب قلعتم رورجمو راج : مكل . لعفلاب هبشم ديكوتو

 ٍ ماللا «ةربعا نم لاخب قلعتم رورجمو راج : ماعتألا يف .روكذلا عمج ةمالع

 . ةحتنفلاب برصنم رخؤملا ْنِإ» مسا : ةربع (ةقلحجزملا» ديكوتلا مال

 . ملغلاو رقبلاو لبإلا يهو !معن» عمج : :ماعنألاو

 . يهسض لماقلاو لقفل الا لع ةردقلا ةمضلاب عيفرم عياضم لمذا مكيقسن ©
 ينبم نيبطاخملا ريمض لصتم ريمض فاكلا ٠ نحن هريدقت ابوجو رتتسم

 : ال ةلمجلاو ١ روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفنم بصن لحم يف مضلا ىلع

 0 : ٠ ليلعتلل اهل لحم
 ! ىلع ينبم لوصوم مسا «ام)و يقسنب قلعتم رورجتو راج : اهئؤطب يف امم ©

 ' وأ رمضم لعفب قلعتم رورجمو راج : نوطب يف .: نمب رج لحم يف نوكسلا
 ' يف رقتسا:ةلمجلاو . اهنوطب يف رقتسم وه وأ رقعسا امم : يأ ةرمضم ةلمج

 : لحم يف لصتم ريمض «اهاو .بارعالا نم اه لحم ال لوصوملا ةلص» .اهتوطب

 . اهئابلا نم. : ىتعمب هيلا فاضم رج

 ل ا”الا ]ا



 قلعتم رورجمو راج : مكل . ةيفانئتسا واولا : ةريثك عفانم اهيف مكلو ©

 نم لاحب قلعتم رورجو راج : اهيف . روكذلا عمج ةمالع ميملاو مدقم ربخب |
 نم عرنمت هنأل نوني ملو . ةمضلاب عوفرم رخخؤم أدتبم : عقانم . «عفانم»
 ةعوفرم عفانمل - تعن  ةفص : ةريثك - لعافم - نزو ىلع  نيونتلا - فرصلا

 اهبوكرو اهريوو اهلمع نم مفانم اهيف مكلو : ىنعمب . ةمضلاب اهلثم

 . اهقوصو :

 . نولكأتب قلعتم رورجمو راج : اهنم . ةفطاع واولا : نولكأت اهثمو ©

 عفر لحت يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نرلكأت
 .:لعاف

 - 2 عود 7

 © ندا لَواَبو ١
 قلعتم رورجيو راج :اهيلع . ةفطاع واولا : كلفلا ىلعو اهيلعو «©

 نولمحتب قلعتم رورجمو راج : كلفلا ىلع . ةفطاع واولا .نولمحتب

 . ربلا ىقس اهنأل نئافسلا يه يتلا كلفلاب هناخبس

 ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : نولمحت ©

 . لعاف بئان عفر لح يف لصتم

 م و وهاس ا 00 0 ْ

 هليوم اوداوقَيلاَفِهروقلِإفانَاَدَو ١"
 2 هس او

 #*© .نوتتنالف أودع

 فرح : دق . ديكوتلاو ءادتبالل : ماللا . ةيفانئتسا : واولا : انلسرأ دقلو © '

 ريمض ؟اناو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : لسرأ . قيقحت

 . لعاف عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 هطسوأ يثالث هنأل فرص دقو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : هموق ىلإ ًاحون ©

 د الا#



 يف لصتم ريمض ءاهاو . انلسرأب قلعتم رورجمو راج ::هموق ىلا . نكاس
 ' . ةفاضالاب رج لحم

 ' لعافلاو حتفلا لع ينبم ينام لعف : لاق . ةيببس : ءافلا : موق اي لاقف ©
 بوصنم ئدانم : موق . ءادن ةادأ : اي . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض
 / لخملا لاغتشا اهروهظ نم عنم هرخآ ىلع ةردقملا ةحتنفلا هبصن ةمالعو
 ' ةفوذحملا ءايلاو . ةفوذحملا ملكتملا ءاي ىلع ةلادلا ةكرخلا يه يتلا ةرسكلاب
 رج لح يف - ملكتملا ريمض - لصتم ريمض ةرسكلاب ء ءافدبكا ًااصمخاو ًاطخ
 . ةفاضالاب

 ' - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : هللا اوديعا ©
 . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اودبعا
 : ةلالجلا ظفل هللا . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا
 . هدحو هللا اودبعا يأ . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب لوعفم

 ام . ةدابعلاب رمألل ليلعتلا ديفت ةيفانتتسا ةلمجلا : هريغ هلا نم مكلام ©
 ٠ مدقم ربخ عقر لح يف رورجتو راج ١ 0 ا لمعال ةيفان

 | اديس أل الع عوفرم اظفل رورج مسا : . ديكأتلل دئاز رج فرح

 الحم عوفرم فوصرم ىلع فوطعم هنأل عوفرم - تعن  ةفص : هريغ .رخؤم
 ىنغمب . هيلا فاضم رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو . ةمضلا هعفر ةمالعو

 1 . اةينييزت  ةدئاز ءافلا . ماهفتسا ظفلب خيبوت فلأ فلألا : نوقتت الفأ ©
 واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوقتت. . ال لمع ال ةيفان : ال

 ! هللا ةدابع اوضفرت نأ نوفاخت الفأ ىنعمب . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض
 . هرسفي فوذحم «نوقت لوعفمو . مكقزارو مكقلاخو مكبر وه يذلا

 ! متنأو هباذع نوفاخت الفأ وأ «اوضفرت نأ» نم لوؤملا ردصلا وهو . ىنعملا

 . هب نوكرشت
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 ١ مايو اكرام 0
  1ا مس 1 0 1 1ص

 َنييلَدَِباَ ©

 الملا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق . ةيفانئتسا : ءافلا : ألملا لاقف ©

 . ةمضلاب عوفرم لعاف

 - تعن  ةفص عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : اورفك نيذلا ©

 واولا ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اورفك . الملل

 «اورفك" ةيلعفلا ةلمجلاو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم .ريمنض

 . لوصوملا ةلص

 ءافاو «نيذلا» نم ةقوذحم لاحب قلعتم رورجيو راج : اذه ام هموق نم © '

 مسا : اذه . احل لمع ال ةيفان : ام . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض

 ارشب الإ اذه ام» ةيمسالا ةلمجلاو أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةرانشا

 . - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف

 عوفرم ءاذه» ربخ : رشب . ال لمع ال رصح ةادآ : آلإ : مكلثم رشي الإ ©
 نوكت نأ زوجيو ةمضلاب اهلثم ةعوفرم رشبل - تعن  ةفص : لثم . ةمضلاب

 فاضم رج لحم يف - نييطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلا 'رشبا نم ًالدب

 ردت اج ديف تتسم ريف لعافلاو ةمسغلاب يفرم عياصغم لعف : ديوي

 . ربل ةيناث ةفص بصن لحم يف «ديري» ةلمحو .وه :

 لعف : لضفتي . بصنو ةيردصم فرح : ْنأ : مكيلع لضفتي نأ ©

 ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو . ةحتفلا هبصن ةمالعو ْنأِب بوصنم عراضم ش

 روكذلا عمج ةمالع ميملاو لضفتيب قلعتم رورجمو راج : مكيلع . وه هريدقت
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 . بارعالا نم اهل لحم ال يردصملا فرحلا ةلص ؛مكيلع لضفتي» ةلمجو

 أديري ريدقتلا . ديربل هب لوعفم بصن لح يف ردصم ليوأتب اهدعب امو "نأ»و
 وأ هتلامر ةجسحب مكيلع اديس نوكي نأ ديري : ىنعسب ا

 لأ هاك. عاج ريغ طيش فرح : ول . ةيفانتسا والا: هللا ءاش ولو ©
 ' ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . حتفلا ىلع ينبم ضام

 ' لونمر لاسرا»يأ كلذ ءاش ول يأ . همدقت ام هيلع لذ فوذحم هلوعفمو

 : بارعالا نم اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج : ةلمجلا : ةكئالم لزنأل ©
 لغافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لزنأ اول» باوج يف ةعقاو : ماللا
 | بوصنم هب لوعفم : ةكئالم . اوه : هريدقت ًاناوج هيف رتتسنم ريمض

 1 : '. هدنع نم اكلم لسرأل وأ لزنألا : ىنعمب .ةحتفلاب

 ىلع ينبم ضام لعف : عمس .. ال لمع ال ةيفان : ام .: اذهب انعمس ام ©
 ' عفر:لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاناو . انب هلاصتال نوكسلا
 ! يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذه . رج فرح ءابلا : اذهب . لعاف

 . ىلا وأ حون ىلا ةراشالاو . انعمسب قلعتم رورجملاو رادجلاو ءابلاب رج لحم
 : لثمب انعمس ام : ىنعمب . هللا ةدابع ىلع ثحلا نم هب مهملك ام يأ ىوعدلا

 . هللا لوسر هنأ رشب وهو هيعدي يذلا اذه (لثمب وأ مالكلا اذه

 ' ريمض ءاناو «اذه» نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجبو راج : نينلوألا انئابآ يف ©
 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم  نيملكتملا ريمض  لصتم
 ' لاس ركذم غمج اهنأل ءايلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم ءابآلل ةفص :نيلوألا
 . درفملا نيونت نه ضوع تنونلاو

 2 ديالك ملل "م

 لالا



 عرفرم اوها ربخ : لجر . اهل لحم ال رصح ةداأ : آلا . حونام يأ أدتبم

 . ةمضلاب

 راج : هب . لجرل  تعن  ةفص عفر لحم يف : ةيمسالا ةلمجلا : ةنج هب ©.

 : ىنعمب ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : ةنج . مدقم ربخ عفر لحم يف رورجبو

 0 ا

 نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اوصيرت . ةيفانئتسا : ءافلا : هي اوصيرتف ©

 لعاف عفر لح يف لصتم يبسغ اولا ةسسمخلا لاسعفألا نم هضياضم نأ

 . هب اورظتناف يأ . اوصبرتب قلعتم رورجبو راج : هب . ةقراف فلألاو

 ةمالعو ىتحب رورجم مسا : نيح . رجو ةياغ فرح : ىتح : نيبح ىتح ©

 : ريدقتب فوذحم فوصومل ةفصب قلعتم رورجملاو راحلاو . ةرسكلا هرج

 ىتح نامز ىلا هيلع اوربصاو هولمتحا : ىنعمب نيح ىتح اصبرت هب اوصبرتف
 . هتقيقح ىلع مكل رهظيو هؤاعدا فسشكتي

 ذو يفر ٍقصاَيِرْلَ <35

 يا رس و ا ع لاق ©:
 . بر اي : ريدقتب ةفوذحم ءادن ةادأب ىدانم : بير . حون لاق يأ . وه

 اهروهظ نم عنم ءايلا لبق ام ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم فاضم ىدانم وهو
 ءايلاو ةفوذحملا ملكتملا ءاي ىلع ةلادلا ةكرحلا يه يتلا ةرسكلاب لحملا لاغتشا
 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ةرسكلاب ءافتكا ًاراصتخاو ًاطخ ةفوذحملا

 ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم بلط ةخيصب عرضتو ءاعد لعف : يئرصنا ©
 ريمض - لصتم ريمض ءايلاو ةياقولل : نونلا . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 . هب لوعفم بصن لحم يف - ملكتملا

 ينبم ضام لعف : نوبذك . ةيردصم : ام . رج فرح ءابلا : نويذك امي ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع
 أطخخ ةفوذحملا ءايلاو . ملكتملا ءاي فذح ىلع ةلاد ةرسكلاو . ةياقولل نونلا

 دل االال #



 .ةلمجو هب لوخفم بصن لحم يف لصتم ريم ةرسكلاب ءافتكا ًاراصتمخاو
 'ليوأتب : اهدعب امو «اماو . امل لحم ال ؛ام» يردصملا فرحلا ةلص «نوبذك»

 , ببسب : ريدقتلا ينرصناي قلعتم رورجملاو راجملاو ءابلاب رج لحم يف ردصصم
 وأ يايا مهبيذكت بيسب مهكلهأ يأ انه «ينرصنا» ىنعمو يايا مهبيذكت
 : . نوبذك ام لدب ينرصنا

 0 ويس يس 2 م

 قسوم از 1س جالسا رك
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 ' نوكسلا لع ىنبم ضام لعف : ىحوأ . بيبستلل ةيفانكتسا ءافلا : ائيحوأف ©

 . لعاف عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هاناو . اني هلاصتال

 سفن فرحا : نأ ٠ انيحوأب ولعتم رورجيو راج : كلفل ةلا عنص ١ نأ هيلا ©

 | لع ينبم رمأ لعف : عنصا نينكاسلا ,انشلال هر رسكو هل ل ال

 الجو. ةيعقلاب نرصتم هب لوعشم : ةتيفسلا يأ : كلفلا . تن تنأ هريدقت
 , «نأ» نوكت نأ زوجيو . بارعالا نم ال لحم ال ةيريسفت «كلفلا عنصا»
 ' نوكتف, . كلفلا عنصا نأب هيلا انيحوأ يأ رج فرح اهلبق ردق اذا ةيردصم
 اهدعب امو «نأ)و . امل لحم ال ةيردصملا «نأ» ةلص «كلفلا عنصا» ةلمج

 ْ . كلفلا عنصب : ريدقتلا . ءابلا رج لحم يف ردصم ليوأتب

 ' ىنعمب اننيعأب ًاسورحم : ريدقتب ةفوذحم لاحب قلعتتم رؤرجمو راج : اننذيعأب ©

 ًاظوفحمو : ىنعمب . امارعإ برعتو «انتيعأ» ىلع واولابإ ةفوطعم : انيحوو ©
 ' . انيحرب
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 نامزلا نم لبقتسي امل فرظ : اذإ . ةيفانهسا : ءافلا : انرمأ ءاج اذإف ©

 ضام لعف : ءاج . ةمزاج ريغ طرش ةادأ هباوجب قلعتم هطرشل ضفاخ 1

 ينبم لصتم ريمض (اناو . ةمضلاب عوفرم لعاف : رمأ . حتفلا ىلع ينبم

 رج لحم يف «انرمأ ءاج» ةيلعفلا ةلمجلاو ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع

 . «اذا» فرظلا دعب اهعوقول ةفاضالاب

 اذه يفو . اهبارعإ برعتو «رمألا ءاج» ىلع واولاب ةفروطعم : رونتلا رافو ©

 : رافو . رانلا دقوم : رونتلاو . باذعلا دتشا : ىنعمب ةيانك ميركلا لوقلا

 راف» ليقو . ضرألا هجو : انه (رونتلا» ىنعم : ليقو . هرح ذتشا يأ

 . رجفلا علط يأ «رونتلا

 . بارعالا نم اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج : ةلمحلا : اهيف كلساف ©

 «عنصأ» بارعا برعي رمأ لعف : كلسا . طرشلا باوج يف ةعقاو : ءافلا

 . اهيف لخداف كلساب قلعتم رورجمو راج :اهيف

 . نينثا نم لاحب وأ كلساب قلعتم رورجيو راج : نيدثا نياجوز لك نم ©

 نوئلاو ىنثم هنأل ءايلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : نيجوز

 هنأل ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : نينثا . درفملا نيونت نم ضوع
 ىننألا ةمأو ركذلا ةمأ امهو نيجوز يتمأ لك نم اهيف لخداف : ىنعمبو ىنثم

 . نيفنص ءيش لك نم وأ . نيجودزم نيدحاو يأ : نينثا

 ام يأ قايسلا هرسفي رمضم لعفب هب لوعفم : كلهأ . ةفطاع واولا : كلهأو ©

 فاكلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم وهو كلهأ اهيف بكراو : ىنعمب هلبق

 . ةفاضالاب رج لحم يف - بطاخملا ريمض - لصتم ريمض
 يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . ءانثتسا ةادأ : آلإ : قبمس نم الإ ©

 ةلمجلاو . حتفلا لع ينبم ضام لعف : قيس . آلإب ىنثتسم بصن لح
 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص «لوقلا هيلع قبس» ةيلعفلا

 عوفرم لعاف : لوقلا . قبسب قلعتم رورجمو راج : مهثم لوقلا هيلع ©

 نيبئاغلا ريمض !مهاو رج فرح : نم . باذعلاب مهل هللا لوق يأ .ةمضلاب ْ

 _ #لةغ



 . «نم» نم ةفوذحم لاحب قلعتم رؤرجملاو راخباو نمب رج لحم يف

 عواصم لعق : ينبطاخت . ةمزاج ةيهان : ال . ةفطاع واولا : ينيطاخت الو ©
 ةريدقت ايوتجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو هرخآ نوكس همزج ةمالصو الب موزج

 ْ . اهب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءايلاو ةياقولل نونلا . تن

  لوصوم مسا : نيثلا . بطاختتب قلعتم رورجو راج : اوملظ نيذلا ف ©

 1 .ةقراق فلألاو لعاف عقر لحم يف لصتم ريمسم واولا . ةلعامجلا واوب هلاصنال

 عفشت الو: ىنعمب . بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص ة«اوملظ؛ ةلمجو

 ؛ :ليلعتلا : ىنعمب لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا: نوقرغم مهنإ ©
 'عوفرم اهريبخ : نوقرغم (َنإ) مسا بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو
 | مهنا :ىنعمب . درفملا نيونت نم ضرع نونلاو . ملاس ركذم عمج هنأل واولاب
 اا . قرغلا مهبلع بتك يأ . ةلاح ال نوقرغم
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 ناِمزلا نم لبقتسي امل فرظ : اذا . ةيفانئتسا : ءافلا : تيوتسا اذاف ©
 ' يأ/! تيوتسا . .ةمزاج ريغ طرش ةادأ هباوجب قلعتم هطرشل ضفاخ

 . اكرحتملا غفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف :تررقتسا
 . لئعاف عفر لحم يف - حون وهو - بطاخملا ريمض - لبصتم ريمض ءاتلاو

 , ١ . «اذا) دعب اهعوقول هيلا فاضم.رج لحم يف «تيوتسا» ةيلعفلا ةلمجلاو

 ' ديكرت عفز لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم ريمض :: تنأ : كعم نمو تنأ ©
 ٠ لوصوم مسا : نم .٠ ةفطاع واولا : نمو («تيوتسا» يف ,بطاخملا ريمض نم

 : . ! تنأأ7 وهو عوفرم ىلع فوطعم هنأل عفر لحم يف نوكسلا ىلع يننبم

 كك



 ريمض فاكلاو . كعم رقتسا : هريدقت رمضمب قلعتم ناكم فرظ : عم

 «كعم رقتسا» ةلمجو . هيلا فاضم رج لحم يف  بطاخملا ريمض  لصتم

 . امل لحم ال لوصوملا ةلص

 نيذلا ىنعمب لوصوملا ةلصب وأ تيوتساب قلعتم رورجبو راج : كلفلا ىلع ل

 . اهيف كوبحص وأ ةنيفسلا يف كعم اورقتسا

 يف ةعقاو : ءافلا . اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج : هلل دمحلا لقف ©

 رسكلاب كرح يذلا نوكسلا ىلع ينبم ريمأ لعف : لق . طرشلا باوج
 هيف رتتسم ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقنللال واولا تفذحو نينكاسلا ءاقيتلال
 لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف هدعب ةيمسالا ةلمجلاو . تنأ هريدقت ًابوجو
 قلعتم ميظعتلل رورجبو راج : هلل . ةمضلاب عوفرم أدتبم : دمسحلا  لوقلا
 . ادتيملا ريخب

 - تعن  ةفص رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : اناجت يذلا ©

 رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىجن . ةلالجلا ظفلل

 ريمض - لصتم ريمض اناو . وه هريدقت ًازوج رتتسم ريمض لعافلاو
 ةلص ؛اناجن» ةلمجو . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم  نيملكتملا

 . لوصوملا

 - تعن  ةفص : نيملاظلا . ىجنب قلعتم رورجبو راج : نيملاظلا موقلا نم © :

 ضوع نونلاو ماس ركذم عمج اهنأل ءايلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم موقلل

 . هتكرحو درفملا نيؤنت نم

 © نازل حَتَن 22 انك نورا نيكلوو 59

 ءاقتلال واولا تفحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق . ةفطاع واولا : لقو ©

 . تنأ هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض لعافلاو نينكاسلا :

 بوصنم وهو : براي : لصألاو . فوذحم ءادن فرحب ىدانم : بر ©

 أم رسكب ءافتكا ةفوذحملا ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقم ةحتف هبصن ةمالعو

 ب ”م1-



 'ريمض فوذحملا ءايلاو  ةبسانملا ةكرح  ةحتفلا يأ  اهروبهظ نم عنم اهلبق

 1 . هيلا فاضم رج لحم يف لصتم

 أر يمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم بلط ةغيصب عرضتو ءاعد لعف : يشلزنأ ©

 ريمض - لصتم ريمض ءايلاو . ةياقولل نونلا . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 0 . هب لوعفم بصن لحم يف  ملكتملا

 ! يأ ةحتفلاب بوصنم  ردصم  قلطم لوعفم : ًالزنم : ًاكرابم ًالزنم ©

 : ئنعمب . ةحتفلاب هلثم ةبوصنم ردصملل  تعن  ةفص : ًاكرابم .ًالازنا

 . اهنم هجورخ دنع ضرألا يف وأ ةنيبفسلا يف ًاريخ ًالازنا
 ! ىلع ,ينبم :لصفتم زيمض : تنأ . ةيفانئتسا : واولا : نيلزنملا ريخ تنأو ©

 : نيلزنملا .. ةمضلاب عوفرم أدتبملا رب : ريخ . أدتبم عفر لحم يف ختفلا

 : . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب رورجم هيلا فاضم

 هم سا اا ا ا
 نامل نكَراَووبل كيا ٠٠١

 فرح : يف . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نإ: تايآل كلذ يف ْنِإ ©
 دعنبلل ماللا . يفب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ .رج

 يف يأ مدقملا 2نأ» ربخش عفر لحم يف رورجملاو راجلاو . باطخ فرح فاكلاو

 مس 2 1 ديس ل «نا) مسا.: تايأ 'ةقلحزملا  ديكوتلا مال : ماللا : تانآل . ثداحلا كلذ
 يأ . ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم ةحتفلا نم الدب ةرسكلاب برصنم رخؤم

 . تازجعملا

 ال لمع ال ةليقثلا «نإ) نم ةففخم : نإ . ةفطاع واولا : نيلتبمل انك ناو ©

 :هلاصتال ناوكسلا ىلع ينبم صقان ضضام لعف : انك . ةيلعف ةلمج ىلع اهلوخدل

 :: ماللا «ناك» مسا عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لنصتم ريمض ؛اناو انب

 : نمو ةليقثلا نم ةففخملا 6نا» زيمتو قرفت اهنأل ةقراف ماللا تيمس دقو ةقراف

 . عج هنأل ءايلاب بوصنم «ناكا ربخ : نيلتبم «سيل» ىنعمب يتلا ةيفانلا هن
 :وأ ةضقلاو نأشلا نإ : ىنعمب . درفملا نيونت نم ضوع نرنلاو ملاس ركذم
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 تايآلا هذهب نيربتخم وأ ديدش باقعو ميظع ءالبب حون موق نيبيصم انك اننإ
 وأ اندابع نيلتبمل وهو ردقملا ؟نيلتبما لعافلا مسا لوعقم فذحو . اندابع

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : أشنأ . فطع فرح : مث : انأشنأ مث ©

 . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛اناو « انب هلاصتال 1

 يف نيبئاغلا ريمض «مه» و . أشنأب قلعتم رورجبو راج : انرق مهدعي نم ©

 عمج اهتأل ءايلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم ًانرقل - تعن - ةفص : نيرخآ ©

 ةكرح نم ضوع نونلاو . دوه موق داع نع رخآ ًاليج يأ . ملاس ركذم
 . درفملا

 نوما تل نيام هلو عرفك 7 2 11 ا ل را و د كور وجبل ق7( اس
 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : لسرأ . ةفطاع : ءافلا : انلسرأف ©

 . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض اناو .'انب

 رج لحم يف نييئاغلا ريمض ؛مهاو رج فرح : ين : مهثم الوسر مهيف ©

 لوعفم ؟ًالوسراو انلسرأب قلعتم «مهيف# رورجملاو راجلاو . داع يف يأ يفب

 قلعتم رورجملاو راجلاو «مهيف» بارعا برعي : مهنم . ةحتفلاب بوصنم هب

 . ًالوسرل ةفصب

 ال ةرسفم : هدعب ةلمجلاو هل لمع ال ريسفت فرح : نا : هللا اوديعا نا © :

 . هللا اودبعا : لوسرلا ناسل ىلع مهل انلق يأ انلسرأل ةرسفم يهو ال لمع

 نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اودبعا . هللا ودبعا مهل لاقف وأ

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم

 تك نو



 1 . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : ةلالجلا ظفل هللا . ةقراف فلألاو

 ! يف رورجمو راج : مكل . ال لمع ال ةيفان : ام: هريغ هّلِإ نم مكل ام ©
 ! ديكوتل دئاز رج فرح : نم . وكلا عنج ةمالع ميلاو مدس ربخ عفو ل
 :١ وريغ ٠ رخؤم أدتبم هنأ ىلع ًالحم عوفرم ًاظفل رورجمب مسا : . يفنلا

 ك لصتم. .ريمض ءاهلاو ةمضلاب هلثم ة ةعوف رم («لحملا» عضوملا ىلع هملالا ةفص

 ١ . وه الإ هلإ يأ . هريغ هلإ مكلام ىنعمب .٠ ةفاضالاب رج لحم

 : هينييرت ل ةدئاز : ءافلا . ماهفتسا ظفلب خيبوت فلا فلألا : نوقتت الفأ ©

 ' واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوقتت وقتت . اه لمع.ال ةيفان :ال

 .دياذع نرفامت الفأ : ىنعمب افيمفم فذحو لعاف عقر لح يف لصتم ريمسغ

 مفراو ركل ةكيبأ وو اورمك نذل 3 رول اذ

 يتلا اتاني مامي يا

07 

 . حيتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق . ةفطاع راولا : هموق نم ألملا لاقو ©

  ةفوذجم لاحب قلعتم رورجيو راج : هموق نم . ةمضلاب عزفرم لعاف : الملا
 ْ . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريهض ءاهلاو هألملا» نم

 . - ةفلص رج لح يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا : اورفك نيذلا ©
 ! : اورفك نيذلا نم : ئنعمب اهلثم رورجم نوكي نأ زوجيو . موقلل - تعن
 يف لصتم.ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلغ ينبم ضام لعف

 . اه لحم ال لوصوملا ةلض ؛اورفكا ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم

 ' . اهبارعإ برعتو ؛اورفك١ ىلع واولاب ةقرطعم :. ةرخآلا ءاقلب اويذكو ©
 ' . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ةرخآلا . اوبذكب قلعتم رورجمو راج : ءاقلب

 . باقعلاز باوثلاو باسحلا نم ةرخآلا يف ام ءاقلب ,وأ ةرجخآلا ةايحلاب : ىنعمب
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 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : فرتأ . ةفطاع واولا : مهانفرتاو ©

 (مه)و . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اناو .انب

 . مهانرطبأ وأ مهانمعن : ىنعمب ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض

 ةايحلل ةفص : ايندلا . انفرتأب قلعتم رورجبو راج : ايندلا ةايحلا ىف ©

 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم |

 . نيرشعلاو ةعبارلا ةبآلا يف تبرعأ : لكأي مكلثم رشي الإ اذه ام ©

 ينبم لوصوم مسا "امو رج فرح نم : اهلصأ : امن : هئم نولكأت امم ©

 "ام١ نوكت وأ لكأيب قلعتم رورجملاو راجلاو نمب رج لحم يف نوكسلا ىلع
 لصتم ريمض واولاوو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نولكأت . ةيردصم

 ريمض دئاعلاو امل لحم ال لوصوملا ةلص «نولكأت» ةلمجو . لعاف عفر لحم يف

 : هنم . اهل لحم ال ةيردصملا "ام» ةلص وأ . هب لوعفم هلأل ًالحع بوصنم

 . نولكأتب قلعتم رورجو راج

 اهنم نولكأت ام لكأي» ىلع واولاب ةفرطعم : نويرشت امم برشبو ©

 مكلكأ نم ىنعملاو «نوبرشت» نم ريمضلا فذحو . اهبارغإ ٍبرعتو

 . مكبورشمو

 1 يل كى ادت سي كش كيس ل و26 ْ
 : نإ  ةنذؤملا ماللا  مسقلل ةئطوم ماللا . ةيفاننتسا : واولا : مقعط 1 نئلو ©:

 ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : متعطا . مزاج طرش فرح

 نيبطاخملا ريمض ءاتلا . طرشلا لعف هنأل نب مزج لحم يف كرحتللا عفرلا

 عمج ةمالع ميملاو . لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم - لصتم ريمض

 اه لح ال هبارجو فوذحملا مسقلا نيب ةيضارتعا «متعطأ نإ) ةلمجو .روكذلا

 . بارعالا نم

 ًارشبل - تعن  ةفص : لثم . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : مكلثم ًارشب ©
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 ىلع ينبم د نيبطاخملا ريمض -'لصتم ريمض فاكلا . ةحتفلاب هلثم ةبوصنم
 ش . روكذلا عمج ةمالع ميمو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا

 قاكلا ٠ ليفلاب يشم ديوتو بصن فرح : 1: نورساخل ًاذإ مكنإ ©

 - بارج يف عقاو هل لمع ال باوج فرح : . روكذلا عمج ةمالع ميلاو

 ىلع لاد .باوجو ةأفاكم فرح وأ مهولواق نيل باوج. وهو طرشلا  ءازج
 . نإل ءازجو نيكرشملا ةلاقم نع باوج «نورساخلا وهو هدعب ام نأ

 : واولاي عوفرف «نإ) ربخ ريخ : نورماخ . نإ بارج يف ةعققاو : ماللا نورساخل

 نورسخت : ىنعمب . درفملا نيونت نم ضومع نونلاو ماس ركذم عمج هنأل
 . مكلوقع وهو !نورساح» لعافلا مسا لوعفم فذخ دقو . مكلوقع

 باوجو . بارعالا نم اهل لحم ال مسقلا باوج : اهزيح يفام عم «َنِإ!و

 00 . مسقلا باوج هيلع لد فوذحم طرشلا

 #0© نو أ م 0 طياجفكأ كه 0

 'عراضم لعف : دعب . ماهفتسا ظفلب بارغتساو بيجعت فلأ فلألا : مكدعيأ ©
 ,ريمض فاكلا . وم ءريدقت وج هيف رسم وم لعافاو ةمسضلاب عوفرم

 : ؛ روكذلا عمج ةمالع

 - لستم ريس فاكلا . لمفلب هيشم ديكوتو بصن افرح : متم اذإ مكثأ ©
 عمج ةمالع ميملاو «نأ» مسا بصن لح يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض
 هباوجيب قلعتم هطرشل ضفاخخ نامزلا نم لبقتسي امل فرظ : اذا . روكذلا
 ؛ هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : متم . ةمزاج ريغ طرش ةادأ وهو
 ! ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض  لصتم ريمض ءاتلا . كرححتللا عفرلا ريمضب
 رج :لحم يف ؟متم ١ ةلمجو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم يف مضلا

 . فرظلا دْغِب اهعوقول ةفاضالاب

 ل مك



 ينبم صقان ضام لعف : متنك . ةفطاع واولا : ًاماظعو ًابارت متنكو ©
 ريمض - لصتم ريمض ءاتلا . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع

 عمج ةمالع ميملاو «ناك» مسا عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا

 واولاب ةفوطعم : ًاماظعو . ةحتفلاب بوصنم «ناك» ربخ : ًابارت .روكذلا

 . (يمر ًاماظعو ًابارت مترصو : ىنعمب اهلثم ةبوصنم «ابارت» ىلع

 ربخ : نوجرحم . ديكوتلل تررك دقو . تبرعأ : مكنأ : نوجرخم مكنأ ©
 نيونت نم ضوع نرنلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم ىلوألا «مكنأ»
 لعفل لعاف عفر لحم يف ردصم ليوأتب اهربخو اهمسا عم ؛نألو . درفملا

 رمضملا لعفلا نم ةيلعفلا ةلمجلاو . ىرج وأ ثدح وأ عقو : هريدقت رمضم

 عقو متم اذا يأ . مزاج ريغ طرش باوج اهنأل امل لحم ال ليوأتلاو

 . مكلاعأ ىلع نوبساحتف متييحأ يأ ديدج نم متثعب . مكجارخإ

 ينبم لوصوم مسا : ام . دعبتسملا نايبل ةدئاز ةينايب : ماللا : نودعوت امل ©

 جاجنزلا لاق اك نوكت نأ زوجيو . تاهيه لعاق عفر لحم يف نوكسلا ىلع

 لحم يف رورجملاو راجلاو رج فرح ماللا نوكتف : نودعوت امل دعبلا : ىنعمب

 أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ةينبم «تاهيها لعجب «تاهيه# ربخ عفر

 ينبم وهو نونلا توبثب عروفرم عراضم لعف : نودعوت . دعبلا :ىنعمب
 . راجلا فذحو . لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . لوهجملل

 . هب نودعوت امل يأ
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 5 نقم كازا تلد جيد ا“
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 ريمض : يه . ةيفانلا "اما ىنعمب ففغ هّنأل لمهم فرح : : ىه ْنِإ ©
 وي لص نايل لب امور مه ريض رهو .اطبم ع لع يف لصشتم

 . .ةايحلا نا يأ ٠ هيلع لدو ربخأ يذلا «انتايح الا»

 عونفرم «يه)» ربخ : ةايح .. ال لمع ال رصح ةادأأ : لإ : انتايح ل
 رج ,لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبءاغلا ريمض - لصتم ريمض ؛اناو . ةمضلاب
 ا 1 . ةفاضالاب

 يلط ةعيفرس تامل - تمن - ةفص : : ايندلا : ايحشو تومن ايندلا ©
 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : . رذعتلل فلألا لع ةردقملا ةمضلاب
 ' يف «تومنا ةيلعفلا ةلمجلاو . ن نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتْشم ريمض لعافلاو
 ' اهبارثعإ برعتو «تومنا ىلع واولاب ةفوطعم : ايحنو . لاح بصن لحم
 ' تومي : ىنعمب . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلا لعفلا عفر ةمالعو
 ٠ ثيح ىرخأ ةايحل اهدعب ثعبن الو انماسجأ ىشالتت يأ ضعب دلويو ضعب
 . رخآ نق يأيو نرق ضرقني

 «سيلا لمع لمعت ةيفان : ام . ةيفانئتسا واولا : نيثوعيمب نحن امو ©

 ريمض - لصفنم ريمض : نخن . ميت ينب دنع الا لمع الو نييزاجحلا دنع

 . ةيناثلا ةغللا ىلع أدتبمو ىلوألا ةغللا ىلع ؛ام» مسا عفر لحم يف  نيملكتملا

 ءانبلاب ًاظفل رورجم مسا ': نيثرعبم . دئاز رج فرح ءابلا : نيثرعبمب
 ربخأ هنأ ىلع ٌداحت عوفرمو . ىلوألا ةغللا ىلع 'ام» ربخ هنأ ىلع ًالحع بوصنم
 ماس ركذم عمج اهنأل ءايلا «نيثوعبم) رج ةمالعو . ةيناثلا ةغللا ىلع «نحن»

 ' . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو

 - خ4



 * يشربون َرحدإ
 : فلتخا يأ : ىرتفا . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت ةميركلا ةيآلا هذه ©

 . وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف
 . لجرل - تعن  ةفص عفر لحم يف «ىرتفا» ةلمجو

 هب لوعفم : ابذك . ىرتفاب قلعتم ميظعتلل رورجيو راج : ًابذك هللا ىلع ©
 . هيعدي ايف هللا ىلع رتفم يأ . ةحتفلاب بوصنم

 © نو ين رمابلق 4
 . نيرشعلاو ةسداسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ . ةرركم ةميركلا ةيآلا هذه ©

 ٠٠ يسرب ئاَعْلَم © ةيوايتو ألا تكس 6 و
 رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق : ليلق امع لاق ©

 ةدئاز «اماو رج فرح «نع» اهلصأ : امع . هللا لاق يأ . وه هريدقت ًازاوج

 مسا «ليلقاو ليلق دعب : ىنعمب اهرصقو ةدملا ةلق يأ ةلقلا ىنعم ديكوتل

 فوصومل - تعن  ةفص نروكي نأ زوجيو ةرسكلا هرج ةمالعو نعب رورحجم

 بيرق يأ ليلق نامز وأ تقو نع : ىلتعمب . نعب رورجب ردقم فوذحم

 . هلحم ةفصلا تلحو رورجملا فوصوملا فذحف

 لعف : نحبصي . ردقم مسق باوج يق ةعقاو ماللا : نيمدان نحيصيل ©

 هتانب ببسو ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا فذح ىلع ينبم صقان عراضم

  ةفوذحملا  ةعامجلا واوو . ةليقثلا ديكوتلا نوئب هلاصتا نونلا فذح ىلع

 نونو «حبصي» مسا عفر لحم يف ةليقثلا ديكوتلا نون عم ةنكاس اهئاقتلال

 هنأل ءايلاب بوصنم «حبصي) ربخ : نيمدان . بارعالا نم اهل لحم ال ديكوتلا

 ام ىلع نحيصيل : ىنعمب . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج
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 :ةلمحو .٠ نحب صب قلعتم «ليلق امع) رورجملاو راجملاو . نيمدان كوبذك

 اه لح ال ردقملا مسقلا باوجب (نيمدان نحبصيل»

 هه هيلا كفر 45 5 32 يكل دوم : ١

 (ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : . ةيبيس ! ع :مهتزذخأف#©

 0 و العال ةنكاسللا ثلا ا

 . ليربج ةحيص وأ توص يهو ةمضلاب عوفرم لعاف :: قحلاب ةحيصلا ©

 : مهتذخأف يأ فوذحم ردذصمل ةفص بصن لحم يف رورجمو راج : قحمللاب

 ةسبئلم ةحيصلا يأ . ةحيصلا نم لاح وأ . قحلاب ًاسبدلم ًاذخأ ةحيصلا
 ش . قحلاب

 . نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : لعج . ةفطاع ءانلا : ءاثغ مهانلعجف ©
 ليا عقل لع يف ةوكسلا لع ينس لصتم مست ةانا اني كاستل

 . ةحافلا اهيصن ةمالعو

 لفي بوصنم - ردصم - قلطم لوعفم : ًادعب . ةيفانئبسا : ءافلا : ًادعيف ©

 اركلهف يأ ًاكالهف : ىنعمب ادعب اودعبف هريدقت ردصملا سنج نم رمضم

 . 'هتحر نع ًادعب هللا مهدعبأف يأ . ًاكاله

 : هيلع يعد: نمل ةينايب رجلا فرح : ماللاو . ًادعبب قلعتم .رورجبو راج : موقلل ©
 . كالحلا يأ دعبلاب

 عمج اهنأل ءايلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم موقلل تعنت  ةفص : نيملاظلا ©

 . درفملا نيرنت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم
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 ره ل ص هاا هم ا

 «© يلقون أس 2"
 «نرق» عمج «ًاتورق)و نيثالثلاو ةيداحلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا ةميركلا ةيآلا هذه ©

 . ًالايجأ يأ

 عوفرم عراضم لعف : قبست . اه لمع ال ةيفان : ام : ةمأ نم قيست ام ©

 دئازلا رجلا فرحب اظفل رورجي مسا : ةمأ . دئاز رج فرح : نم . ةمضلاب

 . يفنلا ىنعم ديكأتل «نم» ةدايزو «قبسي» لعاف هنأل الح عوفرم

 «اهنو . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : لجأ : نورخأتسي امو اهلجأ ©

 .ةفطاع واولا : امو . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 توبثب عوفرم عراضم لعف : نورخأتسي . ىلوألا !ام» ىلع ةفوطعم :ام

 لعفلا ركذو «ةمأ» ىلع دوعي لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا
 . عمج ىنعملا يفو درفم ظفللا يف اهنأل ةعاجلا يهو ؛ةمأ» ىنعم ىلع هنأل عمجو

 . ؟ةمأ لهأ» يأ

3 

 رسوب و و هذ د جلا سا راكم سس كرك
 ايا وكاس هلم امال السنا#

 2 ل ا ست و
 9 نوم لموقعك تيدا راه جوه مهب

 ىلع ينبم ضام لعف : لسرأ . فطع فرح : مث : انلسر انلسرأ مث ©

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هاناو . انب هلاصتال نوكسلا

 ىلع ينبم لصتم ريمض ااناو . ةحتفلاب بوصنم هب ًالوعفم : لسر . لعاف
 . هيلإ فاضم رج لحم يف نوكسلا

 ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ىرتت ©

 ب 59ة1



 "ىلع :لعفلا ثنأ دقو . ثينأت فلأ فلألا نأل يه هريدقت ًالاوج هيف رتتسم

 بط لح يف : ةيلعفلا ةلمجلاو ةعامج لسرلا نأل «لسزلا» لوعفملا ىنعم
 . ممألا كلت ىلإ رخآلا دعب دحاولا نولاوتي وأ ربخآ دعب ًادحاو يأ . لاح
 ريغ ةفرعم اهنأل ثينأتلل اهفلأو درفلا وهو رتولا نم ىرتو : اهلصأو
 ش . ةفورصم

 اذهب ىهو ةيردصملا 4اماو لك", نم ةفلؤم :  !لك : اهل وسر ةمأ ءاح املك ©

 'بوضنم مسا : لك .. طرشلا ىنعم هبش ةنمضتمو فرظلا نع ةبئان بيكرتلا
 :«املاو «هويذك» طرشلا باوج هبشب قلعتم ةينامزلا ةيفرظلا ةباين ىلع
 : ءاج . ةفاضالاب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو «اماو .ةيردصم
 , . ةحتفلاب بوصنم مدقم هب لوعفمم : ةمأ . حتفلا ىلع ينبم ىضام لعف

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم 'ريمض «اه»و . ةمضلاب عوفرم لعاف : لوسر
 / . (ام) ملص ةيلعفلا ةلمحلاو

 1 باول ةهبشم اهتأل بارعالا نم اه لحن ال : ةيلعنلا ةلمجلا : هويذك ©
 واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف يهو .طرشلا

 ' يف - بئاغلا ريمض - لصتم ريمض ءاهلاو . لعاق عفر لحت يف لصتم ريمض
 . هب لوعفم بصن لح

 بازعإ بعت : انعبتا . ةيفانغتسا : ءافلا : ًاضعب .مهضعب انعبتاف ©
 : يف نييئاغلا ريمض «مهاو . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ضعب ؛انلسرأ»

 يأ ٠ هلبق ام هرسفي رمضمب بوصنم هب لوعفم : ًاضعب . ةفاضالاب رج لحم
 ًاضعب عبتت نورقلاو ممألا انلعج ىنعمب كالحلا يف ًاضعب عبتي مهضعب انلعجف

 | ٠ كالهإلا يف مهنم
 . ابارعإ برعتو ؛انعبتأ» ىلع واولاب ةفرطعم : ثيذاحأ مهانلعجو ©

 (مهانريصو)ا ىنعملا نأل لؤأ هب لوعفم بصن لحم يف نييئاغلا ريمض !مهاو

 نم ةعونمت: اهتأل ةملكلا نونت لو ةحتفلاب بوصنم ِناث هْب لرعفم ثيداحأ
 : عمج انه يهو ثيداحأ مهانريصو : ىتعمب "ليعافم# نزو ىلع فرصلا

 1 . ًابجعتو ًايهلت سانلا هب ثدحتي ام يهو (ةئودحأل
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 . نيعبرألاو ةيداحلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : موقل ًادعبف ©

 «موق» فوصوملل - تعن  ةفص رج لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : نوئمؤي ال ©

 واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نرنمؤي . اه لمع ال ةيفان : ال

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 © ٍنيبرطْلْسَوَ ا ويوم السند م

 هب لوعفم : ىسوم . ةقباسلا ةيآلا يف تبرعأ : ىسوم انلسإا مث«

 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم

 هبصن ةمالعو هلثم بوصنم «ىسوم» ىلع واولاب ةفوطعم : نوره هاخأو ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاطاو ةسمخلا ءامسألا نم هنأل فلألا

 نم عونمم وهو ةحتفلا هبصن ةمالعو هلثم بوصنم «خألا» نم لدب : نو نوره

 . ةيملعلاو ةمجعلل - نيونتلا - فرصلا

 نورهو ىسوم نم ةفوذحم لاحب وأ . نلسرأب قلعتم رورجتو راج : انتابآب ©
 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ةاناو

 ةفص : نيبم . اهلثم ةرورجم «تايآلا» ىلع واولاب ةفوطعم : نيدم ناطلسو ©

 يهو ةرهاظ ةئيب ةجحو انتازجعمب : ىنعمب اهلثم ةرورجم ناطلسل - تعن

 . اهسفنأ تايالا يه وأ اصعلا

 © تالاعامزق اواو اوركتسأف المو توفل +
 رورجم مسا : نوعرف . انلسرأب قلعتم رورجيو راج : هئلمو نوعرف ىلإ ©

 - نيونتلا - فرصلا نم عونمت هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا هرج ةمالعو ىلإب
 ةرورجم «نوعرف» ىلع واولاب ةفوطعم : هموقو يأ : هئلم « ةيملعلا ةمجعلل

 رج لحم يف  بئاغلا ريمض - لصتم ريمض ءاهلاو ةرسكلا اهرج ةمالعو هلثم
 . هيلا فاضم
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 مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوربكتسا . ةيبيس ::ءافلا : اوربكتساف ©

 .ةقواف فلألاو لعاق عفر لحم يف لصتم ريمسم واول ٠ ةعامجلا واوب هلاصتال

 ٠ امم انمؤي ملف يأ

 هلاصتال ملفلا ىلع ينبم سئام لعف : اوناك . ةفطاع اولا : ًاموق اوناكو ©

 . ةقراف فلألاو «ناك» مسا عفر لحم يف لصتم ريم او اولا ٠ ةعامجلا واوب

 . ةحتفلاب بوصنم «ناك» ربخ : ًاموق

 ءايلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم ًاموقل - تعاد ةفص : نيربكتم يأ : نيلع ©

 .. ماس ركذم عمج اهنأل

 © ودلع امم َلْطِم قر نيف أواَكف
 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق : ةفطاع : ءافلا : اولاقف ©

 : . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم .يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا

 : عرابضم لعف : نمؤن . ماهفتسا ظفلب بيجعتو راكنإ فلأ فلألا : نمّؤنأ ©

 يف : ةلمحلاو . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم

 1 . - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم

 ؛ هلأل ءايلا مسالا رج ةمالعو نمؤنب قلعتم رورجبو راج : انلثم نيرشيل ©

 . نيرشبل - تعن  ةفص : لثم . درفملا نيونت نم نضوع نونلاو ىنثم
 - نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض «اناو . ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم

 + ًاعمجو ًادحاو نوكي ؛رشبلا»و « ةفاضالاب رج :لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 ' لحم :يف : اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو . .ةيلاح واولا : نودباع انل امهموقو ©

 راج: انل . امل لحم ال هينثتلا ةمالع فلألاو . دامع : ميملا . ةفاضالاب

 أدتبملا ربج : نودباع . لعاف مسا وهو «نودباع» أدتبملا ربخب قلعتم رورجيو

 . هتكرحو درفملا نيونت نم ضرع نونلاو ملاس ركذم عبج هّنأل واولاب عوفرم
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١ 0 
 2 يل اذاككا 0 4

 هلاصتال مضلا ىلع ينبه ضام لعف : اوبذك . ةفطاع : ءافلا : امهويزذكف ©

 ةسالع فلو . داع ميلا ب كلوحفم بت لع ق_ نيئافلا يم

 . ةينثتلا

 هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : اوناك . ةيببس : ءافلا : اوئاكف ©

 . ةقراف فلألاو «ناك» مسا عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب

 ءايلا مسالا رج ةمالعو 'ناك» ربخ بصن :لحم يف رورجمو راج : نيكلهملا نم © :
 «لوعفم مسا» ةملكلاو . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنأل

 . اوكلهأ نيذلا نم : ىنعمب

 2201 ما 5 يوم اتسع اَميئاَءَدَتْلَو 4

 فرح : دق . ديكوتلاو ءادسبالل : ماللا . 0 لا: انيتأ دقلو ©

 ريمض ءان)و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تا .قيقحمتن

 . لعاف عقر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم
 ىلع ةحتفلا تردقو . ةحتفلاب نايوصنم «انيتا» الوعفم : باتكلا ىسوم ©

 فذحف . ةاروتلا ىسوم موق انيتآ يأ لوألا لوعفملل ةبسنلاب رذعتلل فلألا

 . «ىسوما هيلا فاضملا هلحم لحو موق لوألا لوعفملا 1

 لحم يف نييئاغلا ريمض «مه»و لعفلاب هبشم فرح : لعل : نودتهب مهلعل ©
 هئلمو نوعرف ىلا ريمضلا عجري الو . ىسوم موق ىلا دوعي «لعلا مسا بصن

 : نودتيب . هئلمو نوعرف قارغإ دعب هموق يأ ىسوم اهيتوأ اهنا ةاروتلا نآل
 نونلا تبوثب عوفرم عراضم لعف يهو «لعل» ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو
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 ١ © ناعسو

 باتكلا ىسوم انيتآ» ىلع واولاب ةفوطعم : ةئآ همأو حيرم نبا انلعجو ©
 ' : انه «انلعج» ىنعم نأل . اهبارعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا
 ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ميرم . نيلوعفم ىلا ىدعتت انريص

 ؛ ةيملغلل  نيونتلا - فرصلا نم عونمم هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا هرج
 ءاملاو هلثم ةبوصنم «نبالا» ىلع ةفوطعم : همأ . ةفطاع واولا . ثينأتلاو
 ةيآ امههانلعجو يأ . هيلا فاضم رج لحم يف  بئاغلا ريمض  لصتم ريمض
 0 . ةزجعم وأ ةمالع يأ

 ' يف لصتم .ريمض ءاحلاو . اهيارعإ برعتو «اتلعج# ىلع ةفرطعم : امهانيوآو ©
 : ىنعمب . ا لح ال ةينثتلا ةمالع فلألاو دامع ميملا . هب لوعفم بصن لحم

 ةوبزل - تعن  ةفص : تاذ . ىوآب قلعتم رورجبو راج : تاذ ةوير ىلإ ©

 . ةفاضم يهو اهلثم ةرورجم

 ةفوطعم : نيعمو . ةرسكلاب رورحم هيلا فاضم : رارق : نيعمو رارق ©

 فلتخت «:نيعم ١ ةملكلا ميم نا ليقو ..اهلثم ةرورنجم رارق ىلع واولاب

 هروهظل نيغلاب كردم هنأ ًالوعفم هلعج نم ةمثف .!اهلصأو اهتدايز يف
 ' هيرجو هروهظب عافن هنأ ٌايعف هلعج نم كانهو « هنيعب هكردأ اذا هناع نم

 : هجو ىلع يراجلا رهاظلا ءاملا وه : نيعملاو . ةعفنملا وهو نوعاملا نم
 نم عبات ءاصو رارق يف ٍلاع ناكم ىلإ امهانلزنأو :ةلمحلا ىنعمو . ضرألا

 . ضرألا

 _5ةكال
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 لحي يف مضلا ىلع ينبم ىدانم مسا : يأ . ءادن ةادأ : اي: لسرلا اهبأ اب ©

 ةملك نأل يأل - تعن - ةفص : لسرلا . هيبنتلل ةدئاز «اه)و . بصن

 . «يأ» ظفل ىلع ةمضلاب ةعوفرم يهو ةقتشم «لسرلا»

 لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : تايبطلا نم اولك ©

 نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اولك . مهل انلقو : ىنعمب - لوقلا

 فلألاو لعاق عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم

 لوعفم فذح دقو : اولكب قلعتم رورجمو راج : تابيطلا نم . ةقراف

 نوكي نأ زوجيو لوقلا قايس نم هتفرعمل هنع ءانغتسا ًازاجياو ًافيفخت ؛اولك»
 لوعفملا تلح ةيضيعبت «نم» نوكت وأ تابيطلا نم مكانقزر ام اولك : ىنعملا

 . هيلع تلد وأ

 : ًاحلاص . اهبارعإ برعتو «اولك» ىلع واولاب ةفوطعم : ًاحلاص اولمعاو ©

 ءايلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ : ميلع نولمعت اي ىنإ ©

 اهريخو اهمسا عم «نا» نم ةلمجلاو «نإ) مسا بصن لح يف لصتم ريمض

 لوصرم مسا «اماو ميلعب قلعتم رورجو راج : اب . ال لحم ال ةيفانئتسا

 توبثب عوفرم عراضم لعف : نولمعت . ءابلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 ةلص «نولمعت» ةلمجو : لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا

 "ام» نوكت نأ زوجيو . ةمضلاب عوفرم ّنِإ ربخ : ميلع . اهل لحم ال لوصوملا

 اهدعب امو «امالو . امل لحم ال اهتلص : اهدعب ةيلعفلا ةلمحلاو ةيردصم

 . ميلع مكلمعب ينإ : ريدقتلا . ءابلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب
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 ه نتا وير تلق وزعم ه١
 ا يو بس رح ل فاتسا ل :مكتما هذه ناو ©

 . «نِإ) مسأ بصن لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : هذه .لعفلاب
 :  نيبطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلا . ةمضلاب عوفرم 1نا» ربخ : مكتمأ
 ٍْ . روكذلا عمج ةمالع ميملاو . هيلا فاضم رج لحم يف

 : نأ يعدتست اهنأل ةدكؤم تيمسو ةحتفلاب ةبوصنم ةدكؤم:لاح : ةدحاو ةمأ ©
 !  تعن  ةفص : ةدحاو . لماع اهتدئاف يف ةدايز يه تلا ةلمجلا يف نوكي

 1 . ةحتفلا اهبصن :ةمالعو اهلثم ةبوصنم ةمأل

 , لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم ريمض :: انأ . ةفطاع واولا : مكير انأو ©

 , - لضتم ريمض فاكلا . ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : مكبر .أدتبم عفر
 عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم.  نيبطاخملا ريمض
 . روكذلا

 ' نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : نوقتا . ةيببس : ءافلا : نوقتاف ©
 . عاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةسسمخلا لاعقألا نم هعراضم
 ءافتكا ًاطخو ًاراصتمخا ةفوذحملا ءايلا ىلع ةلاد ةرسكلاو ةياقولا نون :نونلا
 . نوفاخف ىنعمب . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ةرسكلاب

 © ووري ب ا 0
 هلاضتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوعطقت . ةيفانئتسا : ءافلا : اوعطقتف ©

 . ةقراف ففألاو لعاف عفر لحم يف لصمم ريمض واولا . ةعامجلا واوب

 . اوفلتخخاو مهرمأ اوعزوتف : : ىنعمب

 ريمض ؛مهتو . ةحتفلاب برصنم هب لوعفم : رمأ : ًاريز مهثيب مهرمأ ©

 ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : نيب . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا
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 . هيلا فاضم رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو . اوعطقتب قلعتم ةحتفلاب

 اولعجو اوفلتخا : ىئعمب ٠ ةريز عمج وهو .٠ ةحتفلاب بوصتم لاح «اربزلو

 . ةفلتخ ًابتك مهبتك اولعج يأ . ًانايدأ مهنيد

 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : بزح . ةمضلاب عوفرم أدتبم : بزح لك ©

 . نيفلتخملا ءالؤه قرف نم ةقرف لك يأ

 دقتعم سفنلا نئمطم هلطابي حرف هيدل اب : ىنعمب : نوحرف مهيدل امب ©
 : ام . رج فرح ءابلا : اب . حضاولا قحلا هنأ مهوتم يأ قحلا ىلع هنأ

 قلعتم رورجملاو راجملاو ءابلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا
 نوكسلا ىلع ينبم دنع ةلزنمب نكمتم ريغ ناكم فرظ : ىدل . أدعبملا ريخب

 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه)و . فاضم وهو بصن لحم يف

 وه اهب ىنعمب رقتسم وأ رقتسا : هريدقت رمضمب قلعتم «مهيدلا ةلمجلا هبشو
 رقتسم وأ رقتسا : هريدقت رمضمب قلعتم ؛ مهدل» ةلمجلا هبشو . مهدنع

 لحم ال لوصوملا مسال ةلص «مهيدل رقتسا» ةلمجلاو . مهدنع وه (ب ىنعمب

 ضوع نوتلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم أدتبملا ربخ : نوحرف . اهل
 . نوضار ىنعمب درفملا نيونت نم

 ا مو ه

 © ناواحم مغفره هذه 5

 ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : رذ . ةيفانثتسا : ءافل ا: مهرذف ©«:

 .هب لوعفم بصن ل يف نيبئاغلا ريمض !مهدو تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 رج لح يف نيبئاغلا ريمض «مهاو مهرذب قلعتم رورجمو راج : مهترمغ يف ©
 . مهتلالض يف يأ . ةفاضالاب

 ىتحب رورجم مسا : نيح !ىلإ) ىنعمب رجو ةياغ فرح : ىتح : نيح ىتح ©

 وأ اولتقي نأ ىلا يأ مهرذب قلعتم رورجملاو راجملاو ةرسكلا هرج ةمالعو

 . اوتومي
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 4* . نيبو لاكضويمص أ نوبسكأ
 عوفرم عراضم لعف : نوبسحي . هل لعال ماهنتسا فلأ فلألا : نويسحيأ ©

 اهربخو اهمسا عم (نأ)و لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض 'واولاو نوئلا توبشب
 1 . «نوبسحيا يلوعفم دسم دس ردصم ليوأتب

 مسا, «اماؤ .  لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نأ : هي مهدمن امنأ ©

 عراضم لجف : دمن «نإ» مسا بصت لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم

 ريمض !مهاو نحن هريدقت ًابرجو رتتشم ريمض لعافلاو ةمضفلاب عوفرم
 ةلمجو دمنب قلعتم رورجمو راج : هب . هب لوعفم ٍبِصن لحم يف نيبئاغلا
 . اه لخ ال لوصوملا ةلص (مهدمنا

 ةينايب "نما نوكت نأ زوجيو «هب» نم لدب رورجنو راج : نينبو لام نم ©

 واولاب ةفطوعم : :نينب «ام) نم ةفوذحم لاحب ًاقلعتمم روزجملاو راجلا نوكيف

 ' ملاسلا ركذملا عمجب قحلم اهنأل ءايلا اهرج ةمالعو اببارعإ برعتو «لام» ىلع

 . «محل عراسنا ةيلعفلا ةلمجلا «نإ» ربحتو . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو

 يأ ٠ . أم نأ نوبسحيأ : ىنعمب عفر لحم يف ةيلاتلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا

 يأ . تاريخلا يف مهوصح ةعراشم وه نينبلاو لاملا نم هيف مهل كرابن يذلا

 . اهب مه عراسيل نم اهب» راجلا فذحفو .  تاريخلا ءازج يف

 © رفق ل ف ع ١ 6ع دروس« د ه-_

 0 مهل عراسن ©

 ١ يف نيئاذلا ريمض «مهاو عراسنب قلعتم رورجمو راج : مهل ٠ نحن هريدقت

 . ماللاب رج لحم

 فّدحف تاريخلا ءازج يف ريدقتب عراسنب قلعتم رورجمو: راج : تاريخلا قه

 . هلم «تاريخلا» هيلا فاضملا لحو . فاضملا «ءازج» رورجملا
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 ال ةيفان : ال «نوبسحتأ» هلوقل كاردتسا فرح : لب: نورعشي ال لب ©

 لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نورعشي . ال لمع

 ةيلعفلا ةلمجلاو . روعش الو مهل ةنطفال مه.لب : ىنعمب لعاف عفر لحم يف
 . مه هريدقت فوذحم أدتبمل ربخ عفر لحم يف «نورعشي ال»

 8 نوفر و مَهَيََْنِإ

 لوصوم مسا : نيذلا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ْنِإ : نيذلا نإ ©

 لح ال هتلص هدعب ةيمسالا ةلمجلاو «نإ) مسا بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم

 . اه

 نم . أدتبم عفر لحم يف لصفنم ريمض : مه: مهبر ةيشخ نم مه ©

 ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : بر .ةمه» ربخب قلعتم رورجحبو راج : ةيشحخ

 رج لح ف نيبئاغلا ريمض امهللو . فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو

 نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هلأل واولاب عيفرم (مها ربخ : نوقفشم ©
 . نوفئاخ مهبر باذع نم : تعمب ب . درفملا نيونت

 ل ومو يي يارمَدلاو كلل

 «نونمؤياو . اهبارعإ برعتو ةقباسلا ةيالا ىلع واولاب ةفوطعم ةميركلا ةيآلا هذه ©
 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف

 . ةمه» ريخ عفر لح يف «نونمؤي» ةيلعفلا ةلمجاو



 11 720 هو
 . نيسمخلاو ةنماثلا ةقباسلا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت ةميركلا ةبآلا هذه ©

 نم ٠ معمب امهل ربخ عفر لحم يف «نوكرشي ال١ ةلمحو امل لمعاال ةيفاث ا: ال

 . مهبر لجأ

 / *» نوح هير عَن هجو موو ألام م 3
 .اهلبق يلا «نيذلا» ىلع ةفرطعم : نيذلا . ةفطاع وارلا : نوتؤي نيذلاو ©

 عفر لحم ف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف : نوتؤي
 : . لوصوملا ةلص «نوتؤي» ةلمجو . نوقفني يأ . لعاف

 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام تأ ام
 فلألا ىلع رذعتلل ردقملا مضلا وأ حتفلا ىلع ينبم:ضام لعف :

 ' واولا . اهيلع ةلاد ةحتفلا تيقبو . ةعامجلا واو عم ةنكاس اهئاقتلال فولسلا

 لوضوملا ةلص «اوتآ» ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لح يف لصتم ريمض
 . احل لال

 بصن لخم يف : اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو . ةيلاح واولا : ةلجو مهيولقو ©
 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه»و ةمضلاب عوفرم أدتنبم : بولق . لاح
 . ةفئاخ : ىتعمب . ةمضلاب عوفرم أدبتبملا ربخ : ةلمجو . هيلأ فاضم

 | ريجض ؟مهاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نأ : مهبر ىلا مهنأ«

  ريخب قلختم ميظعتلل رورجو راج: بو ىلا "نأ» مسا بصن لحم يف نيبئاغلا
 . هيلا فاضم رج لحم يف نيبئاغلا ريمض ا!مهلو «نأ»

 نم ضومع نونلاو ماس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم نأ» ربخ : نوعجار ©
 رجب مفرحب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهربخو اهمسا عم "نأ»و . درفملا نيونت
 - نوعجار ميير ىلا مهأل وأ مه أ نم يأ ردقم
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 اوفيس اطمَهَكت لأ نور الف ١+
 ربخ عفر لحم يف : ةيمسالا ةلمجلا : تاريخلا يف نوعراسب كئلوأ ©

 ينبم ةراشا مسا : ءالوأ . نيسمخلاو ةعباسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا ؟نإ»

 نيفوصوملا ىلا ةراشالاو باطخ فرح فاكلاو أدتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع

 ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوعراسي . نينمؤملا نم

 ًادتبملا ربخ عفر لحم يف «نوعراسي» ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم

 عراسن ىنعمب يأ . نوعراسيب قلعتم رورو راج : تاريخلا يف «كئلوأ»

 . تاريخلا ءازج يف مهل

 عفر لحم يف لصفنم ريمض : مه . ةفطاع واولا : نوقباس اهل مهو ©

 «مهلا ريخت : نوقباس (مه» أدتبملا ربخب ٌولعتم رورجيو راج : امل .أدتبم

 ؛ ىنعمب . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم

 8 ةرخآلا لبق اهنولاني وأ اهلجأل سانلا نوقباس وأ . قبسلا نولعاف امل مهو

 : ففلكن . اهل لمع ال ةيفان : ال . ةيفانئتسا : واولا : ًاسفن فلكن الو ©

 هريدقت ايوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًاسفن. نحن

 ةمالعو لاب بوصنم ىنشتسم : عسو . ءانثتسا ةادأ : آل آلا : اهعسو الا«

 نوكت نأ زوجيو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض «اه»و . ةحتفلا هبضن

 فلكن ال ىنعمب «ًاسفنا نم ًالدب ؛اهعساو . احل لمع ال ءانتتسا ةادأ «آلإ»

 . اهتقاط ردق ىلع لإ ًاسفن

 ىنعمب . نكمتم ريغ ناكم فرظ : ىدل . ةيفانئتسا واولا : باك انيدلو © .

 يف لصتم ريمض !اناو . فاضم وهو بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبص «دنع" 0

 7 را



 : باتك . مدقم ربخ عفر لح يف ؛انيدلا ةلمجلا هبشو . ةفاضالاب رج لحم

 . مهلارعأ باتك اندنع يأ . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم
 لعف :: قطني . باتكل ةفص عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمحملا : قحلاب قطني ©

 : ىنغمب .'ؤه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم
 : ريدقتب فوذحم ردصمل ةفصب قلعتم رورجمو راج : قحلاب مهيلع دهشي
 | . قحلاب ةسبتلم ةداهش مهيلع دهشي يأ. قحلاب ًاقطن قطني

 بصن لحم ف : اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو . ةيلاح واوال : نوملظي ال مهو ©
 . اهل لمع ال ةيفان : ال . أدتبم عفر لحم يف لصفنم ريمض : مه . لاح

 . ريم قاولاو .: نونلا توبثب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : نوملظي
 أدتبملا ربخ عفر لحع يف «نوملظي ال» ةلمجو . لعاف بئان عفر لحم يف لصتم
 : . (مهل

 © يعم درت طالعت وتكون وماي 6
 أدتبم : بولق . هل لمع ال كاردتسا فرح : لب : ةرمغ يف مهبولق لب ©

 : ةرمغ يف . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه»و . ةمضلاب عوفرم

 . اهل ةرماغ ةلفغ يف يأ . أدتبملا ربخب قلعتم رورجمو راج

 | نمب رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذه . رج فرخ : اذه نم ©

 , يذلا باتكلا اذه نع يأ «ةرمغ» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجملاو راجلاو

 ش . مهارعا يصحي
 نييئاغلا زيمض «مهاو رج فرح ماللا': مهل . ةفطاع واولا : لامعأ مهلو ©

 رخؤم أدتبم : لامعأ . مدقم ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف

 . اهيلع نوبساحي مهيلع ىصحت لامعأ.مهو يأ . ةمضلاب عوفرم

 لحب يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ . رورجتو راج : كلذ نود نم ©

 عفر لحم يف رورجملاو راجلاو باطخلل فاكلاو دعبلل ماللا . ةفاضالاب رج
 . كلذ ريغ ةزواجتم ثئابخ مهو يأ . لامعأل - تعن  ةفص
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 : مه . لامعال ةيناث ةفص عفر ل يف ةيمسالا ةلمجلا : نولماع اهل مه ©

 (مه) ربخب قلعتم رورجمو راج : اهل . أدتبم عفر لحم يف لصفنم ريمض
 نم ضوع نونلاو . ملاس ركذم عمج هنآل واولاب عوفرم «مه» ربخ : نولماع

 . نوداتعم احل مه يأ .٠ نولعاف اهل مه يأ . درفملا نيونت

 5 7 ورام امرا مج ةكواج هجر ش

 *© نوري هاذ ادع مْفرَتمَذَعأ مَع 5
 نامزلا نم لبقتسي امل فرظ : اذإ . ءادتباو ةياغ فرح : ىتح : اذإ ىتح ©

 . ةمزاج ريغ طرش ةادأ هباوجب قلعتم هطرشل ضفاخ

 يف لصتم ريمض ؛اناو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : انذخأ ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف «انذخأ» ةلمجو . لعاف عفر لحم

 «مهاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم هب لوعفم : باذعلاب مهيفرتم ©

 انذخأب قلعتم رورجمو راج : باذعلاب . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض 1

 . ردب موي.مهلبق

 ريمض : مه . هل لمع ال  ةءاجف فرح  ةيئاجف : اذا : نورأجب مه اذإ ©

 عراضم لعف : نيئغتسم نوخرصي يأ : نورأجي . أدتبم عفر لحم يف لصفنم

 «نورأجي» ةلمجو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم
 ريغ طرش باوج «نورأجي .مهأ ةيمسالا ةلمجلاو «مه» ربخن عفر لحم يف

 . بارعالا نم امل لحم ال مزاج

 2 هداك ةراا قتاا و س
 نورصخل ندعوا 10
  لوقلا لوقم .هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : مويلا اوراأجت ال ©

 . ةمزاج ةيهات : ال . مويلا اوثيغتست الوأ اوحرصت ال : م لوقنف : ىنعمب

 ريمض واولا . نونلا فذح همزج ةمالعو الب موزجم عراضم لعف : اوراجت

 كلتا 1 ل لالا



 :وهو (ذئيح» ىنعمب : مويلا . ةقراف فلألاو . لعاف عفر لحن يف لصتم
 قلعتم ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم - نامز فرظ - هيف لوعفم

 فاكلا . لعفلاب هيشم ديكوتر بصن فرح : نإ : نورصخت ال اثم مكنإ ©
 «َناد 'مسا بصن لحم يف مضلا ىعل ينبم  نيبطاخملا ريمبض - لصتم ريمض
 ةيفان «اللو ٍتورصتت الب قلعتم رورحتو راج : انم 1 : روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 1 لعاف بت بئان عفر لحم يف لصتم ريم وارلاو

 * تركت كيتمأ اع دعت 1 55
 لع رم صفات نواح مف : تناك - نين فرح : دق : يتاينآ تناك دق © ش

 عوفرم «ناك» مسا : يتايآ . اهل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءانتلاو حتفلا
 ةكرجتب لحملا لاخشسشا اهيومهظ نم عنم ءايلا لبق ام ىلع ةرداملا ةمسضلاب
 . هيلا فاضم رج لحم يف لصتم, ريمض ءايلاو ةبسانملا

 لعق : ىلع . هب لوعفم بصن لح يف : ةيلعنلا ةلمسجلا : مكيلع ىلقت ©
 ٠ بئانو زذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لوهجنملل ينبم عراضم

 قلعتم رورخيو راج : مكيلع . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتلسم ريمض لعافلا
 ٠ . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ىلتتب

 ىلع ينبم صقان ضام لمف : متنك . ةفطاع ءافلا : مكياقعأ ىلع متنكف ©
 ريمُض - لبصتم ريمض ءاتلا كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا

 , عمج ةمالعع ميلاو ؛ ناك مسا عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا
 ' عمج ةمالعميملاو «ناك» ربخب قلعتم رورجمو راج : بانقعأ ىلع . روكذلا
 | باقعألا ىلع صوكتلاو . مدقلا رخؤم وهو بقع عمج باقعألاو . روكذلا
 ش . برحلا نع ةيانك
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 يهو «نورفت) ىنعمب «ناك» ربخ بصن لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : نوصكنت ©

 . لعاف عفر لح يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف

 هرج حاس - 2 :

 © دوا ميسوم
 ماس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم . ةعامجلا واو نم لاح : نيريكتسم ©

 . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو

 مرحلل وأ قيتعلا ثيبلا ىلع دوعي ءاحلاو نيربكتسمب قلعتم رورجيو راج : هي ©

 قلعتت نأ زوجيو /باتكلا» ىنعمب يه يتلا «يتايآ" ىلا ريمضلا عجري نا زوجيو

 . نورجهتب وأ هيف نعطلابو نآرقلا ركذب يأ هب نورمست يأ : ًارماسب ءابلا

 لعفب بوصنم  ردصم  قلطم لوعفم : ًارماس : نورجمهت ًارماس لا

 . ًانعط هيف نعطلاب نوثدحتت . يأ ًارمس نورمست يأ هقاقتشا نم رمضم

 ركذب نورمست : ىنعمب وأ ةراس» هعمجو «لعاف» نزو ىلع ردصملا ءاجو
 هرجحلا» هردصمو ًالطاب نوثدحتت وأ نوذمم يأ : نورجبت . نعطلابو نآرقلا

 ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف يهو . نايذحلا يأ ءاملا حتفب

 .هب نوذه# ًاثيدح نآرقلا يف نعطلا نولعجت : ىنعمب لعاف عفر لحم يف لصتم

 ه الكبدية ااا
 - ةدئاز : ءافلا . ماهفتسا ظفلب راكنإ فلأ فلألا : لوقلا اوريدب ملفأ ©

 ءاتلا تمغدأ اوربدتي يأ «اوربدي»و . بلقو مزجو يفن فرح : مل ةينييزت

 واولا نونلا فذح : همزج ةمالعو ملب موزجم عاضم لعف يهو . لادلا يف

 : نآرقلا يأ : لوقلا . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 نارقلا نأ اوملعيل اوركفتيو اورظني ملأ : ىنعمب . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم
 1 . قحلاوه



 فرح يأ ىنعملا اذهب انه تءاج يأ «لب) ىنعمب ةفطاع : مأ.: مهءاج مأ ©
 ١ حتفلا ىلغ ينبم نضام لعف : ءاج . مهغاجأ : لب : ريدقتب بارضا
 . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو

 1 لعاف.عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا: : ام: تأي مل ام ©
 : ةمزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : تأي . بلقو مزجو يفن فرح

 ريمض لغافلاو . هيلع ةلاد ةرسكلا تيقبو  ةلعلا فزح  هرمخآ فذح
 نم' امل لحب ال لوصوملا ةلص «تأي .مل» .ةلمجو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم
 . بارعالا

 «مهلاو . فاضم وهو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ءابآ : نيالوألا مهءابا ©

 ءابآلل - تعن  ةفص : نيلوألا . هيلا فاضم رج لحن يف نيبئاغلا ريمض

 نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج اهنأل ءايلا اهبصن ةمالنعو اهلثم ةبوصنم
 ش . درفللا يف ةكرحلاو نيونتلا

 © تركن هيفا و أور د 1

 : مهلوسر يف «مه)و . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف «لوقلا اوربدي مل» بارعا

 مهوسر اوفرعي مل مه مأ : ىنعمب ٠ ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض

 : . قدصلاو ةماقتسالاو ةنامألاب

 . عفر لحم يف لصفتم ريمض : مه . ةفطاع :.ءافلا : نوركنم هل مهف ©
 . !مهل أدتنملا ريخ : نوركتم «مه) ربخب قلعتم رورجمو ناج : هل .ًأذتبم

 ةملكلاو درفملا نيونت نم ضوع نوتلاو ملاس ركذم عمج هلأل واولاب عوضرم
 ما لوعقم ماقم ئاق (هل» رورجملاو راجملا نوكي نأ زوجيو .٠ لعاف مسأ

 . «نوركنم» لعافلا



 هدام ترك دز زر ءرخا“ 2س كروم 21 هي ْ
 ه» نوه مرو وح ا رهداجأ ةجي نوُلوعيَمَأ ٠
 توبثب عرفرم عراضم لعف : نولوقي . فطع فرح : مأ : نولوقي مأ ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا

 : هب  لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : ةيمسالا ةلمجلا : ةنج هي ©

 عوفرم رخؤم أدتبم : نونج يأ : ةنج . مدقم ربخ عفر لحم يف رورجمو راج

 . ةمضلاب

 : ءاج . هل لحم ال فانئئتسالل بارضا فرح : لب : قحلاب مهءاج لب ©

 . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف
 قلعتم رورجمو راج : قحلاب . هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه»و
 زوجيو . قحلاب ًاسبتلم ًائيجم ءاج : ريدقتب . فوذحم ردصمل - تعن  ةفصب

 . نآرقلا وهو قحلاب مهءاج يأ . مهءاجب ًاقلعتم رورجملاو راجلا نوكي نأ
 'مهاو . ةمضلاب عوفرم أدتبم : رثكأ . ةيفانثتسا واولا : قحلل مهرثكأو ©

 لعافلا مسا لوعفم ماقم (ئاق رورجملاو راجلا نوكي نأ زوجيو . أدتبملا

 . (نوهراك»

 نم ضرع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم أدتبملا ربخ : نوهراك ©
 ةملكلاو . مهتاوزن دض هنأل قحلل نوهراك مهرثكأ : ىنعمب . درفملا نيونت

 . لعاف مسا «نوهراك»

 ٍِج لت د ا 1 هلسبآو أ 2ك 1
 ٌدهِف نمو ضل اوت رعت ضل 2و ميمو 7١

 ها و ددو هى نمكو< 5 ب . 2

 «© وع مْوَن هك رن مام
 هرخخآ رسكو مزاج ريغ طرش فرح : ول . ةيفانئكتسا : واولا : عيتا ولو ©
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 ا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف .: عا ٠ نينكاسلا ءاقتلال

 'بوطنم هب لوعفم : ءاوهأ . ةمضلاب عوفرم لعاف : مهءاوهأ قحلا©

 : : . ةفاضالاب رج لحم ف نييئاغلا ريمض («مهاو . ةحتفلاب

 لال مزاج ريغ طرش باوج : ةلمجلا : ضرألاو تاومسلا تدسفل ©
 حتفلا ىلع ينبم نضام لعف : تدسف هول" باوج يف ةنعقاو : ماللا : اهل

 : تاومسلا . نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب تكرح ةنكاسللا ثينأتلا ءات ءانلاو
 ةعوفزم «ثاؤمسلا» ىلع واولاب ةفوطعم : ضرألاو . ةمضلاب عوفرم لعاف
 . ةمضلاب اهلثم

 لحب يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . ةفطاع واولا : نهبف نمو ©
 فوذحم رمضمب قلعتم رورجمو راج : نهيف . عوفرم ىلع فوطعم هنأل عفر

 !لوضوملا ةلص «نهيف رقتسا» ةلمجو . نئاك وأ رقتسم وه وأ رقتسا : هريدقت

 ْ . يفب رج لحم يف ثانالا ريمض «نهو . بارعالا نم اهل لحم ال

 لعف :  يأ . فانعسالل بارضا فرح : لب : مهزكذي مهانيتأ لب ©
 :نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض (اناو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام

 :ركذب . غب لوعفم بصن لح يف نييئاغلا ريمض "مها . لعاف عفر لحم يف
 يأ ةفاضالاب رج لحم يف نييئاغلا ريمض (مهاو انيتأب قلعتم رورحجبو راج
 ٠ .مهظعوو م 0 مهداشراإ هيف باتكي مهانئج

 : لضفنم ريمض : مه . ةيفانئتسا : ء : نوضرعم مهركذ نع مهف ©
 ريمض "مهاو هيب قام دور د راج : ركذ نع . أدتبم عفر لح يف

 . عوفرم امها ريخ ربخ : نوداص يأ نوضرعم . هيلا فاضم رج لحم يف نيبئاغلا

 . 'ملاس ركذم عج هلل واولاب

 نير ارخوهو رح كيز جارت 0 ,7؟ 5 59 6 2 ش
 ل ا اجرح مهتاست م

 ' لحم يف نيبئاغلا ريمض !مهاو تنأ : هريدقت ًابوجو هيف رثتسم ريمض لعافلاو
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 . ةمضلاب عوفرم ًادتبم : جارخ . ةيفانكتسا : ءافلا : ريخ كبر جارخف ©:

 - لصتم ريمض فاكلاو . فاضم وهو ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : كبر

 . ةمضلاب عوفرم «جارخ» : ريخ . ةفاضالاب رج لحم يف  بطاخملا ريمض

 محل كتياده ىلع مهلأست مأ : ىنعمب حصفأ فلألا فذحو . ريخأ : اهلصأو

 . ريخ قلاخلا ءاطع نم ريثكلاف قلاخلا ءاطع نم ٌاليلق

 عفر لح يف لصفتم ريمض : وه . ةفطاع : واولا : نيقزارلا ريخ وهو ©

 رورجم هيلا فاضم : نيقزارلا .. ةمضلاب عوفرم ؛وه» ربخ : ريخ .أدتبم

 . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هّنأل ءايلاب
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 ١+ 7ريقتتم ]رم لإ هواك ياو ©
 هبشم ديكوتو بصن فرح : نا . ةيفانئتسا : واولا : مهوعدتل كنإو ©

 : ماللا ؟نإ) مسا بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو لعفلاب

 ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : وعدت  ةقلحزملا  ديكوتلا مال

 ريمض «مهاو . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقشلل واولا
 .«نا» ربخ عفر لحم يف «مهوعدتل» ةلمجو . هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا

 - تعن  ةفص ميقتسم . وعدتب قلعتم رورجمو راج : ميقتسم طارص ىلإ ©
 . ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم طارصل

 ©« ةوكك اطرسضل ركل نيا َنذكَداَم ١ ؛
 . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : َّنا . ةفطاع : واولا : نيذلا ّنِإو ©

 . انإ)» مسا بصن لحم يف لوصوم مسا : نيذلا

 نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص : ةيلعفلا ةلمجلا : ةرخآلاب نونمؤي ال ©

 . ال لمع ال ةيفان : ال . ةرخآلاب نيرفاكلا ْنا : ىنعمب . بارعإلا
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 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عرابغم لعف :نرئمؤي
 ْ . نونمؤي الب قلعتم رورجمو راج :: ةرخآلاب . لعاف

 ديكوتلا مال ماللا «َّنإ) ريخب قلعتم رورجيو راج : نويكانل طارصلا نع ©
 ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عرفرم «نإ» ربخ : نوبكان . ةقلحزملا  ءادبالا -

 هلوق وهو روكذملا طارصلا اذه نع ىنعمب . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو
 . نولئام وأ نولداع  ؛ميقتسشم طارص ىلا -

 . * نوهت مييطف أوبل رم نيف كور فجاء
 فرخ : ول . ةفطاع نوكت نأ زوميو . ةيفانئتسا : واولا : مهانمحر ولو ©

 : «اناو . انب هلاصتال نوكسلا .ىلع ينبم ضام لعف : محر . مزاج ريغ طرش
  نييئاخلا ريمض «مهدو ..' لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 . هب لوعفم بصن لح يف

 مشا : امن . اهبارعإ برعتو «انمحر» ىلع واولاب ةفوطعم : مهب ام انفشكو ©

 . رورجبو راج : مهب . هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم
 ش . روكذلا عمج ةمالع ميملاو . ةفوذحملا لوصوملا ةلصب قلعتم

 : ماللا © ام ١ نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : اوجلل رض نم «©

 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اول . هولا باوج يف ةعقاو
 : ىنعمب : ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لضتم ريمض واولا . ةعامجلا
 نمل لم ال مزاج ريغ طرش باوج «اوجلل» ةّيلعفنلا ةلمجلاو اوداتل
 . بارعإلا

 ' مهناؤدع يف : ىنعمب .'اوجلب قلعتم رورو راج : نوهمعي مهئايغط ف ©
 عراضم لغف.: نوهمعي . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ٍريمض «مه)و نيلاض

 ةيلعفلا ةلمجلاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم
 1 . نيلاض ىنعمب لاح بضن لحم يف «نوهمعبلا
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 هك مو عب و أ مرمر -

 ١ 3 7و ويلا كم دعم متْدََدَملَو ©

 . ديكوتلاو ءادتبالل : ماللا . ةيفانئتسا واولا : باذعلاب مهانذخأ دقلو ©

 . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : ذخأ . قيقحت فرح : دق 1

 ريمض ؛«مهاو . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛اناو
 قلعتم رورجمو راج : باذعلاب . هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا

 : اوناكتسا . امل لمع ال ةيفان : ام . ةيفانئتسا : ءافلا : اوئاكتسا امف ©

 يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف

 . اولذ [ف : ىنعمب . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحن

 يف نييئاغلا ريمض ؛مهاو . اوناكتسا اهب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : مهيرل ©

 ْ . هيلا فاضم رج لحم :

 . ةيضام لاح ةياكح «نوعرضتي ام١ نأل . ةفطاع واولا : نوعرضتي امو ©

 عراضم لعف : اوللذت وأ اوعضخ : ىنعمب نوعرضتي اط لمع ال ةيفان : ام

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثي عوفرم

 2 « رئيت اريك اع[, 3ئع

 راج : مهيلع . نيتسلاو ةعبارلا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت ةميركلا ةيآلا هذه ©
 لوعفم : ًاباي . ىلعب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهدو انحتفب قلعتم رورحيو 2٠

 اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم ًابابل - تعت قفص : اذ . ةحتفلاب بوصنم هب

 رورجم هيلا فاضم : باذع . ةفاضم يهو ةسمخللا ءامسألا نم ابنأل فلألا

 ريخ : نوسلبم . اهلثم ةرورجج باذعل  تعن - ةفص : ديدش . ةرسكلاب

 درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنأل واولاب عوقرم «مه»
 . نونكاس نوسئاي نوريحتم : ىنعمب
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 يق ةديفلاورسلاو هتلارشكلا تل ياوفو

 © َنوُرُكَمَناَت

 . أادتيم عفر لحم يف لصفنم ريمض : وه . ةيفانعسا : واولا : يذلا وهو ©

 . اوهل ربخ عفر لحم يف لوصوم مسا : يذلا

 نما لحن ال لوصوملا ةلص : اهالت امو ةيلعفلا ةلمجلا : مكل ًأشنأ ©

 :ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : قلخ يأ : أشنأ .بارعإلا

 |ةمالع ميملاو أشنأب قلعتم رورجتو راج : مكلا .٠ وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم

 000 عجل
 . 'نارسالاو ةختفلاب بوصنم هب لوعفم : ةدئفألاو راصبألاو عمسلا ©

 مكل:قلخ :. ىتعمب هلثم نايوصنم فطعلا يواوب هيلع نافوطعم :هدعب
 , هومهفتو هجئئاتن اورتو قحلا اهب اوعمستل بولقلاو نيعألاو عمسلا

 !اهدعب ام هرسفي فوذحم ردصمل  تعن  ةفص : ٌاليلت : نوركشت ام ًاليلق ©
 لعف': نوركشت «اقح» ىنعمب ديكوتلل ةدئاز : ام . ًاليلق اركش نوركشت يأ

 ٠ لعاف عقر لحن يف لصتم ريمسم واولاو نوتلا توبشب عوفرم عراضم
 . «نوركشت» لوعفم دسم تدس ردصملا نع ةبئانلا «ًاليلقاو

 *> ود هللا ىَلآَومَو
 .اهبارعإ برعتو ةقباسلا ةميزكلا ةيآلا ىلع واول !اب ةفوطعم ةميركلا ةيآلا هذه ©

 ا دب لوتس بصل لخ يف لصتم ريس فاك مكقلخ يأ امكأرذاو

 :٠ هيلاو .'مكأرذب قلعتم روزجيو راج : ضرألا يف . روكذلا عمج ةمالع
 لعف أ نوح نورشحتب قلعتم رورجبو راج : هيلا .:ةيفانئتسا : واولا

 عقر لح يف لصتم ريمض واولاو ثونلا توبتي عوفرم لرهجسملل ينبم عراصضم
 . ثوعمجت يأ لعاف بئان
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 ٠ توتال قارنت وتيم يءزاوفو ©
 ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفرطعم : تيميو ىحب يذلا وهو ©

 لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يحي . اهبارعإ برعتو
 ال لرصوملا ةلص «يحيد ةلمجو . وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 ةفوطعم : تيميو . تاومألا يحيو ىنعمب ًاراصتخا لوعفملا فذحو امل لح

 ةرهاظلا ةمضلا «تيمي» لعفلا عفر ةمالعو اهبارعا برعتو «يحيا ىلع واولاب

 . ءايحألا تيميو ىنعمب هرخآ ىلع 1

 . مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج : هل . ةفطاع واولا : فالتخا هلو ©

 . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : فالتخا

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلإ فاضم : راهتلاو ليبللا ©

 . هلثم ةرورجم «ليللا» ىلع واولاب ةفرطعم : راهنلاو

 .٠ ةدئاز ءافلا . ماهفتسا ظفلب خيبوت فلأ فلألا: نولقعت الفأ - تزيينية  .

 واولاو نونلا تربثب عوفرم عراصم لعف : نولقعت . امل لمع ال ةيفان : ال

 الفأ : ىنعمب فوذحم نولقعت لوعفمو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 ريبدتلا اذه ةمكح يأ ةمكحلا هذه نوربدتتو نومهفت .

 ١١ نو,للاكامتيَوكَْب © 120 سكر م
 ىلع ينبم ضام لعف : اولاق . فانئتسالل بارضا فرح : لب : اولاق. لي ©

 فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا

 . ةقراف

 فوذحم ردصمل - تعن  ةفص وأ . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : لاق ام لثم ©

 لوصوم مسا : ام . فاضم وهو « لثم ًالوق اولاق : ريدقتب قايسلا هرسفي 3

 . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :لاق .ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

416 



 نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عوفربم لعاف : نولوألا ©
 ةلمنجلا نوكت وأ . اخل لحم ال لوصوملا ةلص «نولوألا لاق: ةلمجو . درفملا

 . ىلوألا ةلمجلا نم لدب اهنأل اه لحم ال ةيناثلا

 *© ومو اظْعَلاَباَ كو ََلاوَم 7
 : ًاماظعو . دعرلا ةروس نم ةسماخلا ةميركلا ةيآلا يف تبارعأ ةميركلا ةّيآلا هذه ©

 ءادعبألا مال ماللا : نوثوعبملا . اهبارعإ برعتو « ًابارت ١ ىلع واولاب ةفوطعم

 .ركذم .عمج هنأل واولاب عوفرم «نإ» ربخ : نوئوعبم .. دينكوتلل  ةقلحزملا
 ؟ ةيناث ةايحلا ىلا نودئاقل : ىنعمب ٠ درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس

 ةزمث ةزمهلاو ةيفرظلا ىلع بصن عضوف يف «اذا)و . انتس «اذا» يف لماعلاو

 ' . «انتم اذئأ نم لدب نوثوعبمل اننأ» ةلمحو ماهفتسا ظفلب بيجعت

 ١ © نايالاروم لانعقاد أتون عود ١ 1 1 ار ياس 1 م ام اس سد ون ست و
 ؛لعف : دعو . قيقحت فرح :'دق . ديكوجلاو ءادتبالل : ماللا : اندعو دقل ©

 .نيملكتملا ريمض انو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم لوههجملل ينبم ضام

 .. نيلسزملا لبق نم اندعو يأ . لعاف بئان عقر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 عفر لحم يف - نيملكتملا ريهض - لصفنم ريمض : :نحن : انؤابآو نحن ©
 «نحبن» نيملكتملا ريمض ىلع ةفوطعم ءابآ . ةفطاع واولا ؛ان» ريمضلل ديكوت

 رج .لحم يف  نيملكتملا ريمض  لصتم ريمض «اناو . :ةمضلاب عوفزم

 ٠ . ةفاضالاب

 هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذه : ليق نم اذه ©

 لع ينبم مسا : لبق . اندعوب قلعتم رورجمو راج : لبق نم . اندعول

 نم اذه انؤابا دعو يأ . نمب رج لحم يف ةفاضالا نع:هعاطقنال مبفلا

 . انلبق
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 ينبم ةراشا مسا : اذه . ةيفاثلا 'ام» ىنعمب ةلمهم ةففغ : نا : الإ اذه ّْنِإ ©

 . ال لمع ال رصح ةادأ : آلا . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع

 .٠ فاضم وهو ةمضلاب عوفرم ؛اذه» ربخ : ريطاسأ : نيلوألا ريطاسأ ٠

 ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : نيلوألا

 يهو . نيمدقألا تافارخو ماهوأ : ىنعمب . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو

 . ةروطسأ عمج

 200000110 يك ذ 62

 © نع ةكبرإ نزور الل 1
 ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال هوو تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق ©

 . دمحم اي مهأساف يأ . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : ةيمسالا ةلمجلا : ضرألا نمل ©

 رسكلاب كرح نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : نم . رج فرح ماللا :نم

 . مدقم ربخ عفر لحم يف رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف نيئكاسلا ءاقتلال

 فو ؟ ضرألا هذه نمل : ىنعمب . ةمضلاب عوفرم رجؤم أدعبم : ضرألا
 . مهل خيبوت ميركلا لوقلا

 لحم يف نوكسل ىلع ينبص لوصوم مسا : نم . ةفطاع واولا : اهيف نمو ©

 : هريدقت رمضمب قلعتم رورجمو راج : اهيف «ضرألا» ىلع فوطعم عفر

 نم اهل لمم ال لوصوملا ةلص ؛اهيف رتتسا» ةلمجو نئاك وأ رقتسم وه وأ رقتسا

 ةيقبو رشبلا نم اهيلع نمو وأ اهيف نئاك وه نمو : ىنعمب . بارعالا

 . تانئاكلا

 صقان ضام لعف : متنك . ماج طرش فرح : نإ: نوملعت متنك ْنِإ ©
 مزج لحم يف طرشلا لعف كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا لع ينبم
 عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملاريمض - لصتم ريمض ءانلا . ناب
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 عوقرم غزاضم لعق : نوملعت . روبكذلا عمج ةمالع ميملاو « ناك ١ مسا
 :ةيلعبقلا ةلمتجلاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واؤلاو . نونلا توبشب

 نإ : هريدقت فوذحم طرشلا باوجو «ناك» ريخ بصن لحم يف !نوملعت»

 مالكلا ينو ملع مكدنع ناك نا هنم متملعتسا اع نوممجأت نوسلعت مت

 و درك توتو أ

 ظ © و7113 هي نولوقيس
 عراضم لغف' : نولوقي - لابقتسا  فيوست فرح : نإسلا : نولوقيس ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ؤاولاو نونلا توبثب عوفرم

 هلل يه : ريدقتب فوذحم أدعبل ربخت عفر لحب يف ميظعتلل رورجيؤ راجي : هل ©

 . ا لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف ؛هلل بنه» ةيمسالا ةلمجلاو

 تيرعأ : نوركذت الفأ . ةقباسلا ةيآلا ف تبرعأ : لق : نوركذت الفأ لق ©
 ' تدادشو ًافيفحت ةيناثلا ءاتلا تفذحف نؤركذنت : اهلصأو . نيناغثلا ةيآلا يف
 نمو ضيألا .رطف نم نأ اوملعتف نوربتعت يأ نوركذت الفأ : ىنعمب ٠ لاذلا

 : ؟ قلخلا ةداعا ىلع ًاداق ناك اهيف

 ل رويل كيوتل كر م

 لاو نعل ل يسم ما نم ٠ تبرعأ : 16 بر نم لق ©
 00 1 : ةمضلاب عوفرم «نم١» ربخإ:: بر .:أدتبم عفر

 2 كمل ةقص : عيسلا . ةربكلاب رورجي هيلا فاضم : عييشلا تاومسلا ©

 , لوغفم بصن لحم يف ؟بر نم» ةيمسالا ةلمجلاو : اهلثبم ةرورجم تاومسلل
 ْ . - لوقلا لوقم هب

 هيلا ترس !| ٌبر» ىلع واولاب ةفوطعم : ميظعلا شركلا برو «©

 . ميظعلا كلما برو : ىنعمي . اسارعإ برعتو

28 



 2 م ا
 82 نوفل ل نولي

 ىتعمب فوذحم «نوقتت» لوعفمو . نيناثلاو ةسماخلا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت ©أ

 (هللا باوجلا ءاجو . هلسر اوصعتو هب اوكرشت الف هناحبس هباقع نوفاخت الفأ

 ريغبو . دحاو ىنعم يف وه نلو هبر نم : لوقلا نأل . ىنعملا ىلع ماللاب

 . ؛هللا» ىنعمب يأ . ظفللا ىلع ماللا

 00 1 ز
 . نيناثلا»و ةسداسلا ةميركلا ةيآلا يف تيرعأ : توكلم هديب نم لق ©

 مدقم ريخب قلعتم رورجمو راج : هديب «قلطملا كلملا» ىنعمب «توكلماو

 عوفرم رخؤم أدتبم : توكلم . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو

 . 4نما ربخ عفر لحم يف ةيمسالا ةلمجلاو ةحضلاب

 : ءيش . فاضم وهو ةرسكلاب رورجب هيلا فاضم : لك : وهو ءيش لك ©

 لحم يف لصفنم ريمض : وه . ةفطاع واولا . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم

 . ادتبم عفر

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف اوه١ ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : ريجي ©

 . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لغافلاو

 لعف : راجي . ال لمع ال ةيفان : ال . ةفطاع واولا : هيلع راجبالو ©

 عفر لحم يف رورجمو راج : هيلع . ةمضلاب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم :

 هنم دحأ ثيغي الو ءاشي نمم ءاشي نم ثيغي وهو : ىنعمب . لعاف بئان

 : ًادحأ

 . نيناثلاو ةعبارلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : نوملعت متنك نإ ©
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 © نيرة ين و مايك 7 ا
 ننامثلاو ةسماخلا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعي ةميركلا ةيآلا هذه. نم لوألا ء جلا ©

 ' . لل كلملا يأ

 نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : ىن .ةيقانثتسا ءافلا : :نورحست ىنأف ©

 ينبم عراضم كا ورسم لاح بص لع يف فيك يثعمب

 لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم لوهجملل
 . هرحسب ناطيشلا وه عداخلاو هتعاطو هديحرت نغ نوعدخت فيكف ىنعمب

 لمد و هاى ا 72
 نر َنوْذَحل مكاوي رمت ألك 04

 .ضام لعف' : يأ . فانئتسالل بارضا فرح : لب : قحلاب مهانيتأ لب ©
 يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛اناو . انب هلاصتال: نوكسلا ىلع ينبم

 : قحلاب ..هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض !مهاو . لعاف عفر لحم

 .' باسحلاو ثعبلاب دعولا نم قحلاب : ىنعمب مهانيتأب |قلعتم رورجمو راج
 هبشم ديكوتو بصن فرح : نا . ةيفانغتسا : واولا: نويذاكل مهنإو ©

 ءادنتبالا نال ماللا هَنِإ) مسا بصن لحم يف نيبئاغلا ريملخ «"مهاو لعفلاب
 ,ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم "نإ ربخ : نوبذاك  ةقلحزملا - ديكوتلل

. 
 فاو لإ لك بع 2 2ونص

04١ 
"6 

 رة 3و 1 و
7 

 م 2 #
 أ فرح : نم . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . حتفلا ىلع ينبم ضان لعف : ذْحتا . ال لمع ال ةيفان : ام : دلو نم هللا ذختا ام ©
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 هب لوعفم ًالحم بوصنم ًاظفل رورجم مسا : دلو . يفنلا ديكوتل دئاز رج
 . ذختال

 : ناك . امل لمع ال ةيفان : ام . ةفطاع واولا : هلإ نم هعم ناك امو ©

 يف نوكسلا ىلع ينبم ناكم فرظ : عم : حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف

 فاضم رج لح يف لصتم ريمض ءاهلو فاضم وهو ةيفرظلا ىلع بصن لح

 دئاز رج فرح نم مدقم «ناك» ربخ بصن لحم يف «هعم» ةلمجلا هبشو . هيلا

 «ناك» مسا هنأ ىلع ًالحم عوفرم ًاظفل رورجت مسا : هلإ . يفنلا ىنعم ديكأتل

 . هريغ هلإ نم هعم ناك امو يأ . رخؤم

 باوج يف ةعقاو ماللا . اه لحم ال باوج فرح : اذا : هلإ لك بهذل ًاذإ ©
 فذح دقو . . . بهذل ةحلآ هعم ناك ولو : هريدقت فوذحم طش - ءازج

 لعف : بهذ . هيلع  هلإ نم هعم ناك امو  هلوق ةلالدل وأ هانعم مدقتل

 هيلا فاضم : هلإ . ةمضلاب عرفرم لعاف : لك . حتفلا ىلع ينبم ضام

 .اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج هلإ لك بهذل» ةلمجو . ةرسكلاي رورجم

 لك بهذو اوفلتخال وأ افلتخال هلإ وأ ةملا هعم ناك ول : ىنعمب : قلخ امي ©

 مسا «اماو . بهذب قلعتم رورجمو راج : اب . قلخ اب مهنم وأ امههنم دبحاو

 ىلع ينبم ضام لعف : قلت . ءابلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم

 ةلص 4قلخا ةلمجو . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا

 : ريدقتلاو . هب لوعفم هنأل الحم بوصنم ريمض دئاعلاو اهل لح ال لوصوملا

 . هقلخ اب

 ( هلإ لك بهذل» ىلع واولاب ةقمطعم : ضعنب ىلع مهضعي العلو ©

 ربكتلو : ىنعمب العب قلعتم رورجمو راج : ضعب ىلع . اهبارعإ برعتو

 ْ . ضعب ىلع مهضعب

 وهو حبسأ : هريدقت فوذحم لعفل  ردصم  قلطم لوعفم : هللا ناحيس ©

 ىنعمب . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . فاضم

 . اهيزنت هللا زنأق يأ هللا ناحبسف
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 لعف : نوفصي . ةيردصملا «اماو رج فرح «نع» نم ةبكزم : نوفصي امع ©

 ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم عراضم
 يف زدصم ليوأتب ادهعب امو امو اهل لحم ال ةيردصملا «ام» ةلص «نوفصيلا

 نع هللا ناحبس : ريدقتلا ناحبسب قلعشم رورجملاو رانجلاو نعب رج لحم

 ال اهتلص «نوفصي» نوكتف . ًالصوم سا «ام» نوكت نأ زوجيو . مهفصو
 هب لوعفب هنأ ىلع ًالحم ًابوصنم ًاررمض دئانلاو . بارعالا نم امل لحم
 .. دالوألاو دادنلا نم وأ كيرشلاو دلولا نم هب هنوفصي امع : ريدقتلاو

 ه 121 قارطع 0

 'ةرورجم ةلالجلا ظفلل - تعن  ةفص : ملاع : ةداهشلاو بيغلا ملاع ©

 'هرجا ةمالعو ةفاضالاب زورجم هيلا فاضم : بيغلا . ةرثكلا هرج ةمالعو

 . اهلثم ةرورجم «ْبيغلا» ىلع واولاب ةفوظعم : ةداهشلاو . ةرسكلا

 ىلع .ٍردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىلاعت . ةّيفانعتسا : : ىلاعتف ©
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 ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «نوفصي امع) بارعا برعت : نوكرشي امع ©

 1 . ةقباسلا

 ف

 © كوم قضت بكف 9
 ' لصألاو . فوذحم ءادن فرحب ىدانم : ب ., . تيرعأ : لق : بر لق ©

 ممم ملكا هاي لبق ام ىلع ردقم ةحدق هيص ةسالاو بونصتم وه

 ل اهب ام لع ةرسكلب الا نواصل ءايلأو سال كر هيعمل

 ل ة55-



 . ديكوتلل ؛اماو . مزاج طرش فرح ّْنأ» نم ةنوكم : اما: ىتدرت امإ ©

 لف وهو ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم عراضم لعف : ينيرت
 نونلا . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ْنِإب مزج لحم يف طرشلا

 لحم يف - ملكتملا ريمض - لصتم ريمض ءايلاو . اهل لحم ال ةليقثلا ديكوتلا نون

 . ةيلاتلا ةميركلا ةيآلا يف طرشلا باوجو هب لوعفم بصن

 هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام: نودعوب ام ©

 واولاو نوئلا توبثب عوف رم لوهجملل ينبم عراضم لعف : نودعوي . ناث

 ةلص «نودعوي» ةيلعفلا ةلمجلاو . لعاف بئان عفر لحن يف لصتم ريمض

 لوعفم هلأل الح بوصنم ريمض دئاعلاو . بارعإلا نم اهل لحم ال لوصوملا
 مهدعت ام ينيرت نأ نم دب ال ناك نا : ىنعمب . نودعوي ام : ريدقتلا . هب

 . ةرخآلاو ايندلا يف باذعلا نم

 2# هزات قت 4

 لبقو طرشلا لبق نيترم بر : هلوقو تبرعأ : : ينلعجت الف ّبر ©

 طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلا : الف . راجو عرضت لخف ىلع ثح ءازجل
 ةمالعو الب موزجم عراضم لعف !ينلعمت»و يبن ةغيصب عرضتلا مال ماللاو

 نون نونلا . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو هرخآ نوكس همزج
 ةلمجو . ةفاضالاب رج لح يف  ملكتملا ريمض - لصتم ريمض ءايلاو . ةياقولا
 ةنرتقملا ةيهانلا الب قوبسم مزاج طرش باوج : اهدعب امو «ينلعجت الف»

 . ناب مزج لحم يف ءافلاب

 : ىنعمب ٍناثلا "ينلعجت» لوعفمب قلعتم رورجيو راج : نيملاظلا موقلا نم ©

 - تعن  ةفص : نيملاظلا . مهباذعب ينبذعت الو هيف محل ًابيرق ينلعجت الف

 ضوع نونلاو ماس ركذم عمج اهنأل ءايلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم موقلل
 . درفملا مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا نم

 ووو



 هل و ري تسل اي

 وَعَلْيكَماحدمْلتدرُنَ  *
 ل للا م فيو بمن قرح ا فاعمل را: ل او

 . رج فرح : ىلع . نا مسا بصن لحم يف لصتم ريمض

 ! نآب بوصنم عراضم لعف : كيرن . بصنو ةيردضم فرح : نأ : كيرذ نأ ©

 فاكلاو ! نحن هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو
 هب:لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم - بطاخملا ريملض - لصتم ريمض

 . بارعبإلا نم امل لحم ال ةيردصملا « نأ ١ ةلص « كيرن ١ ةلمجو . لوأ

 ١ قلعتم رورجملا رانجلاو ىلعب رج لحم يف ردصم:ليوأتب : اهالت امو «نأ»و

 0 . نورداقب

 ' هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام: مهدعت ام ©
 ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : دعن . نا
 ةلمجو . هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه)و . نحن هريدقت

 «مهباذع» كيرن يأ بارعالا نم امل لمم ال لوصوملا ةلص «مهدعناا

 واولاب عورفرم (نِإ» ربخ : نورداق  ةقلحزملا  ءادتبالا مال ماللا : نورداقل ©

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو, ملاس ركذم عمج هنأل

 فيا قزق يلزم <٠
 0 دا يتلاي عفدا ©

 . ءابلاب رج لحم يف لوصرم مسا : يتلا . عفداب قلعتم رورجبو راج يتلاب

 . بارعألا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص : ةيمبسالا ةلمجلا : نسحأ ىه ©

 ريخ : نسخأ . أدهبم عفر لحم يف حتشلا ىلع ينبم لصفنم ريمض :يه
 ةغبيص - نيونتلا - فرصلا نم عونمم هّنأل نوني ملو . ةمبضلاب عوفرم «يه»
 ْ . لعفلا نزوبو لعفأ
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 يتلا ةلصخلاب مهتئيس عفدا : ىنعمب . ةحتفلاب بوصنم هب لرعفم : ةكيسلا ©

 ريمضلاو ؟نسحأ يه» بارعإ برعت . اهل لحم ال ةيفانتتسا ةلمج : ملعأ نحن ©

 . أدتبم عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم «نحناا

 ةيداحلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «نوفصي امع» بارعإ برعت : نوفصي امب ©
 نم هنوركذي اب وأ ةميمذلا تافصلا نم نوركذي اب : ىنعمب نيعسبتلاو

 . كل مهفصوب وأ اهتفص فالخب كلاوحأ

 © ناقد كوع كَو
 ةشلاشلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : بر لق . ةفطاع واولا : بر لقو «

 . - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لح يف : اهدعب ةلمجلاو .نيعستلاو

 ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : كب ذوعا ©

 لاصتالاو ةفصلا ءاب وهو دئاز رج فرح ءابلا : كب .انأ : هريدقت

 ريمض فاكلاو لوعفم لحم تلح دق اهنأل بصنلا اهعضومو قوصللاو

 مصتعا : ىنعمب . ءايلاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم ميظعتلل بطاخملا

 . ذوعأب قلعتم رورجملاو راجللاو كيلا أجلأو كب عنتمأو

 أدتبل رجلا فرحو ذوعأب قلعتم رورجبو راج : نيطايشلا تازمه نم ©

 ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : نيطايشلا . ةياغلا

 («نيطايشلا تازمه نم» رورجملاوراجلاو . نيطايشلا سواسو نم :ىنعمب

 . ذوعأب قلعتم

 5 نرمين كو 4

 : نورضحي . بصنو ةيردصم فرح : نا . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ ©

 .ةياقولا نون : نونلا . نونلا فذح هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم لعف

 تك دو



 ءايلأو ةرسكلاب ءافتكا ًاراصتمخاو ًأطخ ةفوذحملا ملكتملا اءاي ىلع ةلاد ةرسكلاو

 لح يف لصتم ريمض واولاو هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ةفوذحلا
 امو :«نأاو . اهل لحم ال ةيردصملا «نأ» :ةلص «نورضحي» ةلمجو . لعاف عفر

 راجإلاو «نم# هريدقت فوذحم رج فرحب رج لحم يف زدصم ليوأتب : اهالت

 . يلوح نيطايشلا ناموح وأ ةموح نم : ريدقتلا . ذوعأب قلعتم رورجملاو

 ْ . ءوسب ينوبيصي وأ يلرح نوموحي : ىنعمب

 © نوثجت نلوم هَ'ادِاََح .او و ست رس لآ
 ! ةيآلا يف ثدرو يتلا نوفصيب قلعتم ءادتباو ةياغ فرح : ىتح : اذإ ىتح ©

 . ضارتعالا هنو ىلع نيتيميرك نيتيآب اهنع تلصف ادقو ْنيعستلاو ةسداسلا
 ال فرظ : اذا . تقولا اذه ىلا ركذلا ءوس ىلع نولازي ال : ىنعمن ديكأتلاو

 ' ريغ طرش ةادأ وهو هباوجب بوصنم هطرشل :ضفاخ ناَمْرلا نم لبقتسي
 0 . ةفاضالاب رج لحم يف : هدعب ةيلغفلا ةلمجلاو .ةمزاج

 لوغفم : دحأ . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ءاج : توملا مهدحأ ءاج ©

 هن لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو . ةحتفلاب بوصنم مدنقم هب

 1 .' ةمضلاب عوفرم لعاف : توملا . مدقم

 1 .وه هيردقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا لع ينبم ضام لعف : لاق ©
 . اهل لحم ال مزاج ريغ طرش ؛باوج (لاق» ةلمحو

 ! ةخيصب لسؤتو ءاعد لعق : نوعجرا . اهبارعا قبس .: بر : نوعجرا بر ©
 ريمض واولا ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم بلط

 ميظعتلل عّنجلا ظفلب هناحبس هللا بطوخو لعاف عفر لحم يف لصتم
 ' . فاضملا فذحب ينوعجرا يبر ةكئالم اي : ريدقتب نوكي وأ .ميخفتلاو

 ! لصتم ريمض اهيلع ةلادلا ةرسكلاب ءافتكا ةفوذحملا نونلاو ةياقولا نون نونلا
 ' بصن لحم .يف «نوعجرا" ةلمجو . هب لوعفم بصن لحم يف - ملكتملا ريمض -
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 ءاعدلا اذه ٍيفو ايندلا ىلا ينعجرا ير : ىنعمب - لوقلا لوقم هب لوعفم

 . ًاحلاص ًالمع لمعلاو بونذلا نع ريفكتلل ايندلا ىلا ةدوعلا يف ةبغر

 عسر مات ترو رس طوس ل
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 © نوعي مولإعَرَر

 ريمض - لصتم ريمض ءايلاو يجرتلا ديفي لعفلاب هبشم فرح : لمعأ يلعل ©
 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : لمعأ «لعل» مسا بصن لح يف  ملكتملا

 عفر لح يف «لمعأ» ةلمجو . انأ : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 . (لعلا ريخ

 رج فرح : يف : ايف . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : تكرت اميف ًاحلاص ©

 رورجملاو راجملاو يفب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا ؛اماو

 عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تكرت . لمعأب قلعتم

 عفر لحم يف مضلا لع ينبم - ملكتملا ريمض  لصتم ريمض ءاتلاو كرحش ا

 الحم بوصتضريمض دئاعلاو اه لح ال لوصوملا ةلص «تكرت# ةلمجو . لعاف

 ناهيالا نم هتكرت (ب : ىنعمب . هتكرت ايف : ريدقتلاو . هب لوعفم هنأل

 . هتكرت يذلا ناييالا يف وأ . ًاحلاص هيف لمعأو

 نع داعبتسالاو راكنإلا ىنعم هيفو رجزو عدر فرح : الك : ةملك اهنا الك ©

 يف لصتم ريمض «اه)و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا . بلطلا
 ةفئاطلا : ةملكلاب دارملاو ةمضلاب عوفرم اهربخ : ةملك «نإ» مسا بصن لح

 ايف ًاحلاص لمعأ يلعل  هلوق يهو اهضعب عم اهضعب مظتنمل مالكلا نم
 . تكرت

 اوها ربخ : لئاق . أدتبم عفر لحم يف لصفتم ريمض : ره : اهلئاق وه ©

 وه» ةلمجلاو . هيلا فاضم رج لحم يف لصتم ريمض «اهاو ةمضلاب عوقرم
 باجيال هدحو اهلئاق وه : ىنعمب ةملكل - تعن  ةفص عفر لحم يف «اهلئاق

 سل



 ا مسا فينضأ دقو . ققحتت ال ةملك اذه هلوق نا يأ . هنم عمست الو اهيلا

 . هاه) هلومعم ىلا !لئاق» لعافلا

 , قلعتم رورجمو راج : ءارو نم . ةيفانئتسا واولا : جررب مهئارو نمو ©
 أدتبم : خزرب . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه»و مذقم ربخب

 يأ ةعجرلا نيبو مهنيب لئاح مهمامأو : ىنعمب . ةميفلاب عوفرم رخؤم
 ش . كلذ نود لوحي باجح

 ةعجر ال'يأ . ةمايقلا يأ . ةمايقلا موي ىلا : ىنعمب : نوثعيد موي ىلإ ©

 : موي ىلإ .. ثعبلا موي نوعجري مهنأ ىنعملا سيلو ةرخآلا ىلا لإ ثعبلا موي
 دوصقملاو نامز فرظ وهو «موي» رورجملا مسالا فيضأ دقو رورجمو راج
 عراضم لعف : نوثعبي . ثعبلا وهو «نوثعبيلا نم ردصملا ىلا هتفاضا كلذب

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو لوهجملل ينبص وهو نونلا توبشب عوفرم
 نأل نيدلا موي ىلا ىنعمب رج لح يف «نوثعبي) ةيلعفلا ةلمجلاو لعاف بئان

 . ةغالبلا ةقيرط مالكلاب ًاكرلس تارابعلا نيب فلونخ نكلو دحاو ىنعملا

 ه ةزةتقاتروز متين ة/رشازأف 230١
 0 ب ا: روضلا ىف ذ خفن اذإف

 : ةمزاج ريغ طرش ةادأ وهو هباوجب ل ضفاخ نامزلا نم

 راج ::روصلا يف . حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : خفن
 فاضم زج لحم يف «روصلا يف خفن» ةلمجو . لعاف بئان عفر لحم يف رورجمو
 . هيلا

 نم امل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج : ةلمجلا : مهثيب باسنأ الف ©
 - لمع لمعت سنجلل ةيفان : ال . طرشلا باوج يف ةعنقاو ءافلا . بارعالا

 فوذحم اهريخ« بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم الا مسا: باسبنأ نا

 وهو ةيفرظلا ىلع بوصنم ال: ربخب قلعتم ناكم فرظ : نيب . ًابوجو
 ثعب اذإف :: ىنعمب . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض !«مهاو فاضم
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 نا قبس يتلا مهباسنأ مهعفتت وأ مهديفت الف باسحلل ةمايقلا موي ىتوم ا

 . ءايحأ مهو اهب اورخافت

 ىلع ينبم مسا : ذإ . فاضم وهو ةحتفلاب بوصنم نامز فرظ : ذئموب © ْش

 نوكسو هنوكس نينكاسلا ءاقتلا نم اصلخت رسكلاب كرح يذلا نوكسلا

 ءامسالا نإ ثيح اهتيزمل «ذا» ةملك تنون دقو . ةفاضالاب رج لحم يف نيونتلا

 . فورحلا ىلا فاضتال

 را ين نول ءاستي الو#ه

 عراضم لعف : نولءاستي . احل لمع ال ةيفان : ال . نولءاستي الو نورخافتي

 لامفأ نم لعفلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوضرم

 كلذ لوبي مهلاغشنال ًاضعب مهضعب وأ ًادحأ مهدحأ لأسي ال ىنعمب ةكراشملا

 . ةمايقلا موي وهو تقولا

 وحسام كو هييزو كتفك ١ ٠١
 ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم . ةيفانعتسا ءافلا : هنيراوم تلقث نمف ©

 لحم يف هباوجو طرشلا لعف نم ةلمجلا هربخو ادتبم عفر لحم يف نوكسلا

 نمب مزج لحم يف طرشلا لعف حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تلقث .عفر

 ءاحلاو ةمضلاب عوفرم لعاف : هنيزاوم . اهل لحم ال ةنتكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو

 «نوزوم» عمج هلامعأ تانوزوم : قنعمب ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض

 . ظفللا ال "نم» ىنعم ىلع عمجملا ةغيصب باوجلا ءاجو

 ةيمسالا ةلمجلاو طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلا : نوحلفملا مه كئلوأف ©

 ىلع ينبم ةراشا مسا : كئلوأ . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم طرش باوج

 لحم يف لصفتم ريمض : مه . باطخلل فاكلاو ًادتبم عفر لحم يف رسكلا
 ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم مسا وهو «نوحلفملا» هربخو ٍناث ًادتبم عفر

 مه)»ةيمسالا ةلمجلاو !نوزئافلا» ىنعمب درفملا نيونت نم ضوع نونلاو

 دامع وأ لصف ريمض «مه» بارعاو لوألا أدتبملا ربخ عفر لح يف ؟نوحلفملا
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 مسإ هنأل «كتلوأ» نم الدب «نوحلفملا» بارعاة ةرورضو سسبللا ة ةيشحخ فيعض

 .٠ بوصأ لوألا بارعالاف . ةراشا 3 بقعأ لأب فرعم

 7-0 0 0 كك ينك #» ١

 . اًييارعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم.ةميركلا ةيآلا هذه ©
 نأ زوجيو «كتلوأ» ربخ عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوبم مسا : نيذلا
 لح يف ؛نيذلا مه» ةيمسالا.ةلمجلاو . مه هريدقت فوذحم ًادتبملا ريخ نوكي
 مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوعاضأ يأ ::اورسنج «كتلوأ» ربخ عفر
 .' ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا ةعامجل واوب هلاصتال
 رج لحم: يف نيبئاغلا ريمض «مه)و ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : سفنأ
 . بارعالا نم ال لحم ال لوصوملا ةلص «مهسفنأ اورسخ» ةلمجو .ةفاضضالاب
 نم ًالدب ةحتفلا هرج ةمالعو يفب رورحم مسا : ملهج ٠ رج فرح «؛يفاو

 راجلاو . ثينأتلاو ةيملعلل  نيوتتلا - فرصلا نم عونمت هأل ةرسكلا
 عوف رم رخؤم أدتبم : نودلاخ ٠ مدقم ربخ عفر لحم يف «منهج يفا رورجملاو
 ةيمسالا ةلمتملاو . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس (ركذم عمج هنأل و واولاب

 لوصوملا ةلص نم لدب اهمأل بارعالا نم ال لحي ال «نودلاخ منهج يف»

 يف وأ . كئاوأل ًاينا ًاربخ عفر. لحم يف نوكت نأ زوجيو '"مهسفنأ اورسخاا

 . نودلاخ منهج يف مه : هريدقت فوذحم أدتبم ربخ عفر لح

 ١ أ 21 8
 © لذب اهنأل بارعإلا نم امل لحم ال .ةيلعفلا .ةلمجلا : رانلا مههوجو حفلت

 ريمض :نم لاح بصن لحم يف وأ «مهسفنأ اوزسمخ# لوصوملا ةلص نم
 هوجو قرحت : ىنعمب ةمضلاب عوفرم عراضم لجف : حفلت «نودلاخ# :
 ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه)و ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم ..

 ْ .:ةهضلاب عوفرم لعاف : رائلا



 لحم يف : اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو . ةيلاح واولا : نوحلاك اهيف مهو ©

 رورجمو راج : اهيف . أدتيم عفر لحم يف لصفنم ريمض : مه . لاح بصن

 ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم «مه» ربخ : نوحلاك «مه» ربخب قلعتم
 نع مههافش ةصلقتم اهيف مهو : ىنعمب . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو

 ٠١ انة يع[ت ليلا ©
 مزجو يفن فرح : ل . ءاهفتسا اظفلب خيرت فلأ فلألا يتايآ نكت ملأ ©

 هرخآ نوكس همزج ةمالعو ملب موزجم صقان عراضم لعف : نكت . بلقو
 ةردقملا ةمضلاب عوفرم «نكت» مسا : يتايآ . نيئكاسلا ءاقتلال واولا تفذحو

 ريمض ءايلاو ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ءايلا لبق ام ىلع

 . هيلا فاضم رج لحم يف لصتم

 لعف : أرقت يأ ىلتت "نكت ربخ بصن لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : مكيلع ىلتت ©

 بئانو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لوهجملل :ينبم عراضم

 ةمالع ميملاو رورجمو راج : مكيلع . يه هريدقت ًازاوج رتتسم ريم لعافلا
 . ىلتتب قلعتم رورجملا راجلاو روكذلا عمج

 ينبم صقان ضام لعف : متنك . ةفطاع ءافلا : نويذكت اهب متنكف «

 ريمض - لصتم ريمض ءاتلاو . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع

 عمج ةمالع ميملاو . ' ناك ؛ مسا عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا

 عراضم لعف : نوبذكت «متنك» ربخب قلعتم رورجمو راج : اهب .روكذلا

 ةيلعفلا ةلمجلاو . لعاف عفر لح يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم

 . «ناك» ربخ بصن لح يف هاهب نوبذكت»
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 الل ل سل - اس رس مص ها

 ”٠١ نا مفَدكَو وشارك ©
 : ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : انير اولاق ©

 ' ةفولحم ءادن ةادأب ىدانم : انبر . ةقراف فلألاو لعاف غفر لحم يف لصتم

 «- لضتم ريمض «اناو فاضمو ةحتفلاب بوصنم وهو ..انبر اي : ريدقتلاو
 : . هيلا فاضم رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم - نيملكتملا ريمض

 ' ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : انتوقش انيلع تيلغ ©
 ' لعاق : ةوقش . تبلغب قلعتم رورجمو راج : انيلع .. اهل لحم ال ةنكاسلا

 يف نوكسلا ىلع ينبم  نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض هاناو ةمضلاب عوفرم
 :. ةفاضالاب رج لح

 ؛ ىلع ينبم صقان ضام لعف : انك . ةفطاع واولا : نيلاض ًاموق انكو ©
 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيملكتملا ريم ءاثاو . انب هلاصتال نوكسلا
 - تعن - ةفص : نيلاض . ةحتفلاب بوصنم («ناك» ربخ : اموق «ناك» مسا

 ضرع نرثلاو . ماس ركذم عمج اهنأل ءايلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم ًاموقل
 بِضن لح يف ؛انتوقش انيلع تبلغا ةلمجو . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم
 ش . - لوقلا لوقم - هب لوعفم

 7 م 0

 ١١ توما ادع ما'اَيَر **
 ةغيصب عرضتو لسوت لعف : جرخأ . تبرعأ : انبر : اهثم انجرخأ انبر ©

 هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم بلط
 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم - نيملكتملا ريمض  لصتم:ريمض ؛اناو . تنأ

 . اتجرخأب قلعتم رانلا نم يأ رورجمو راج : اهنم . هب لوعفم بصن

 ضام لعف : اندع .. مزاج ظرش فرح :.ْنا . ةيفانئتسا ءافلا : اندع ناف ©

 ريم «اناو .' نإِب مزج لحم يف طرشلا لعف انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم
 .. هيلع انك امل انذع نإف يأ « لعاف عفر لح يف - نيميلكتملا ريمض . لصتم
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 ديكوتو بصن فرح : نإ . طرشلا بارج يف ةعقاو ءافلا : نوملاظ انإف ©

 ىلع ينبم نونلاب مغدملا  نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض «اناو لعفلاب هبشم

 عمج هنأل واولاب عوفرم «نا» ربخ : نوملاظ «نإ» مسا بصن لحم يف نوكسلا

 مناجج طرش باوج ةلمجلاو . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم
 . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم

 هد ا آ 000
 © نك الو اهفاوكعللو ٠١

 وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق ©

 . هب لوعفم بصن لحم يف : هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو

 لاعفالا نم هعراشم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اهيف اوأسخا ©

 راج : اهيف . ةقرفا فلألاو لعاف عفر لح يف لصتم ريمض واولا . ةسمخلا

 . اورجنناو اهيف اولذ يأ اوتكسا : ىنعمب يأ . اوأسخاب قلعتم رورجمو ١

 الو عفري ال هنإف باذعلا عفر يف ينرملكت الو : ىنعمب : نوملكت الو ©

 موزجم عراضم لعف : نوملكت .ةمزاج ةيهان : ال . ةيفانئتسا واولا . ففخي

 نونلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا فذح همزج ةمالعو الب

 ةلادلا ةرسكلاب ءافتكا ًاراصتخاو ًاطخ ةفوذحملا ءايلاو . اه لحم ال ةياقولا نون

 ب سس 1: 21 فس ات 71 هس هس وهنا هداس 1

 كاكاو نماء اعدل كروب 4 ٠١
 هب لة
 © نيجي ريَخ

 ريمض ءاهاو . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا: قيرف ناك هّنِإ ©

 اهدعب ةيلعفلا ةلمجلا اهريخو «نا» مسا بصن لح يف مضلا ىلع ينبم نأشلا

 «ناك١ مسا قيرف . حتفلا ىلع ينبم صقان يضام لعف : ناك . عفر لح يف

 سل 23733"



 'ءايلاو «قيرف» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجبو راج : يدايع نم ©
 ْ . ةفاضالاب رج لحم يف  ملكتملا اريمض - لصتمريمض

 عراضم لعف يهو «ناكا ربخ بصن لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : نولوقبي ©

 ْ . لعاف عفر لح يف لصتمريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم
 هبصن ةمالعو بوصنم انبر اي : هريدقتو ةفوذحم ءادن ةادأب ىدانم : اذمآ اذير ©

 ىلع ينبم - نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض ءاناو فاضم.وهو ةحتفلا

 نوكسلا ْلع ينبم ضام لغف : نمآ . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا

 ' يف نوكسلا ىلع ينبم  نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض' ؛اناو . انب هلاصتال
 . هب لوعفم بصن لح يف «انما» ةلمجو . لعاف عفر لحم

 ةغيصب لّسوتو ءاعد لعف : رفغا . ةيفانتسا ءاقلا ؛ انمحراو انل رفغاف ©
 : اثل . تنأ هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبض بلط
 : برعتو «ابل رفغا» ىلع واولاب ةفوطعم : انمحراو . رفغاب قعلتم رورجتو راج
 ؛ لحت يف نوكسلا ىلع ينبم  نيملكتملا ريمض - لصتم ريهض هاناو . اهبارعا

 . هي لوعفم بصن

 ١ - لصفنم ريمض : تنأ . ةيفانثتسا واولا : نيهحارلا ريخ تنأو ©
 | عوفرم «تنأ» ربخ : ريخ ٠ ًادتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم - بطاخلا

 . عج هل ايلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورح هيلا فاضم : 'نيمحارلا ...ةمفلاب

 . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم

 ٠ ١ ١ ا 117 10112 ©

 © ًايرخس مهومتذختاف :١ ينم ضام لعف : متذختا . ةيفانئتسا : ءافل

 ا ريمض - لصتم ريمض ءاتلا كزحتملا عفرلا ريمضب ةلاصتال نوكسلا ىلع

 روكذلا عمج ةمالع ميملاو . لعاف عفر لح يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا

 ..لوأ هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو ميملا عابشال واولاو '
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 ًاؤزه مهرمتذختا : نسي. حظنا بوصتم أ هب لوصف ًايرخس

 مهب متلغاشتو

 لف : مكرسلا . ةطام ياش فرح: تح: يركذ مكوستأ يتاح

 نينكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا فلألا ىلع رذعتلل ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام

 لحم يف لصتم ريمض واولا اهيلع ةلاد ةحتفلا تيقبو ةعامجلا واوب اهاصتإلو
 يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلاو . لعاف عقر

 ٍناث هب لوعفم : يركذ . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لوأ هب لوعفم بصن لحم

 لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ءايلا لبق ام ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءايلاو . ةبسانملا ةكرحب

 ينبم صقان ضام لعف : متتك . ةفطاع واولا : نوكحضت مهنم متنكو ©

 ريمض - لصتم ريمض ءاتلاو . كرحتشللا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع

 عمج ةمالع ميملاو «ناك» مسا عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا

 يف نيبئاغلا ريمض «مه»و نوكح ضتب قلعتم رورجيو راج : مهنم .روكذلا

 ريمض واولاو نونلا تبوثب عوفرم عراضم لعف : نوكحضت . نمب رج لحم

 . ؟ناك» ريخ بصن لح يف ؛نوكحضت» ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم

 نور و١١١
 يل لفل قم ديول بعت رحل ا ويلا مهتيزج ينإ ©

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تيزج «نإ» مسا بصن لحم يف لصتم

 لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتمريمض ءاتلا . كرحنملا عفرلا ريمضب هلاصتال
 : مويلا . هب لوعفم بصن لحم يف نييئاغلا ريمض «مهاو . لعاف عفر

 ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم تيزجب قلعتم  نامز فرظ هيف لوعفم
 . ةحتفلا هبصن

 ينبم ضام لعف : اوربص . ةيردصم : ام . رج فرح ءابلا : اوريص امي ©

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع

 كك 1و زا كلا



 اهدعب امو «امهو :. ا لحم ال «ام١) ةلض «اوربص» ةلمجو . ةقراف فشألاو

 نم نم هوق ال ام ىلع مهربصب : ريدقتلا . ءابلاب رج لخم يف ردصم ليوأتب
 روزجملاو .راجلاو ربصلا قاشم نم هولمتحا ام لدب وأ: . مهربص ببسب وأ

 ش . تيزجب قلعتم
 ا 'مه»و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نأ : نوزئافلا مه مهنأ ٠

 ريمض - لضفنم ريمض : مه . « نأ ١ مسا بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض
 عمج هنأل واولاب عوفرم «مه» ربخ : نوزئافلا . أدتبسم عفر لحم يف - نيبئاغلا
 مهلا ةيمنمالا ةلمجلاو . هتكرحو درفملا نيونت نم ضوع نونلاو لاس ركذم

 ريمض يأ ةلصاف «مه» نوكت نأ زوجيو «نأ» ربخ عفر لحم يف «نوزئافلا
 نمب اهزيج يف ام عم «نأ»و «َنَأ» ربخ ؟نوزئافلا»و . هل لح ال دامع وأ لصف

 : تيزجل ناث هب لوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأثب اهربخو اهمسا
 عزنب بضن لح يف لوؤملا ردصملا نوكي نأ زوجيو ,. مهزوف مهتيزج :ريدقتلا
 . نوزئافلا مه مهمأب يأ ضفاخلا

 <١ ١ ينس دع ضْرالاِف متلك 4
 هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : مك لاق ©

 مدقم هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفجسا مسا : مك . وه

 | ١. معكم مك يأ معبلل
 عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : ضرألا يف متثبل ©

 عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم «نيبطاخملا ريمض» لصتم ريمض ءاتلا . كرحتم ا
 :. متثبلب قلعتم رورجيو راج : ضرألا يف . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف

 :' نينس' . فاضم رهو ةحتفلاب برصنم مكل زييمت : ددع : نيئس ددع ©

 ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنأل ءايلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم

 تاكرحلاب برعت «ةئسا همج «نينس» ةملكو . درفملا نيونت نم ضوسع نونلاو
 ش . فورحلاب تيرعأ انهو .. فورحلاو

 د ثا



 ٠١ ١ نوال وءَصْسْو مقتبل ©
 © ةروس نم نيتئاملا دعب نيسمخلاو ةعساتلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ ةيآلا هذه

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض هانثو .ةرقبلا .
 نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لأسا . ةيفانكسا ءافلا : نيداعلا لأساف ©

 هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نيتكاسلا ءاقتلال رسكلاب كرح يذلا

 نونلاو ماس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم هب لوعفم : نيداعلا .. تنأ

 هبسحن انأ الا نينسلا ددع نم فرعنت ال ىنعمب . درفملا نيونت نع ضوع

 ةملكو . دعي نأ هيف نم لسف باذعلا نم هيف نحن امل موي ضعب وأ ًاموي
 رامعأ نيداعلا يأ قايسلا نم هتفرعمل هلوعفم فذحو لعاف مسا «نيداعلا»

 . مهمايأ وأ دابعلا

 +١١ نس كاز ايقاف « هوا هو سو و يا قدر اا د
 . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق © .

 . - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : هدعب ةلمجلاو |

 ىلع ينبم ضام لعف : متثبل «ام» ىنعمب ةيفان ةلمهم ةفنغ : ْنِإ : متثبل ّْنِإ ©
 ريمض - لصتم ريمض ءاتلا . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم يف  نيبطاخملا

 ردصلل - تعن  ةفص : ًاليلق . اه لمع ال رصح ةادأ : آلإ : ًاليلق الإ ©

 . ًاليلق اقبل ّآلإ ريدقتب نع ةبئان وأ فوذحم

 هبشم ديكرتو بصن فرح : نا . مناج ريغ طرش فرح : ول: مكنأ ول ©

 لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلا . لعفلاب

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو «4نأ» مسا بصن

 ضام لعف : متنك «نأ» ربخ عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : نوملعت متنك ©
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 - لصتم ريمض ءاتلا كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان
 عمج ةمالع .ميملاو ؛ناك) مسا عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض

 لضتتم ريمض واولاو نونلا توبثب عرفرم عراضم لعف : نوملعت . روكذلا
 لوعفمو ؛ناك» ربخ بصن لحم يف «نوملعت# ةلمجو ١ لعاف عفر لح يف
 ليوأتب اهربخو اهمسا عم «نأ)و «كلذ نوملعت١ ىنعمب فوذحم «(نوملعتا

 , كيث ول : ريدقتلا . اتبث : هريدقت فوذحم لعفل لعاف عفر لحم يف ردصم

 . ًالؤهم ارمأ متيأرل ريدقتب فوذحم طرشلا باوجو مكملع

 ١ نوال الإ مك اعزكم كابول 4

 : .متبسح - هينيبزت  ةدئاز : ءافل | . ماهفتسا فلأ فلألا : امنأ متيسحفأ ©
 عقرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : متنئظفأ : ىنعمب

 لجن يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمبض ءانلا . كرجل
 هبلشم ديلكوتو بصن فرخ : نا . روكذلا عنج ةمالع ميملاو لعاف عفر
 : اهريخو اهمسا عم «نأ» نم ةلمجلاو . اه لحم ال ةيردصملا «اماو لعفلاب

 0 . متيسح يلوعفم دسم ٌدس.ردصم ليوأتب

 لصتم ريمض ؛اناو . انب ةلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : مكانقلخ ©

 ريهض - لصتم ريمض فاكلا . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا
 ليوأتب اهدعب امو «"اماؤ . اهل لحم ال ةيردصملا ؛ام» ٍةلص «مكانقلخ# ةلمجو
 :زيدقتلا: . ءاج : هريدقت فوذحم (نأ» ربخو نأ مسا بصن لحم يف ردصم

 ٠ نوكتف ةفوفكمو ةفاك انأ» نوكت نأ زوجيو .اثيع ءاجج مكقلخ نأ متننظفأ
 . رصح ةادأ

 - هل ًالوعفم نوكي نأ زوجيو نيثباع : ىنعمب ةحتفلاب بوصنم لاح : ًاثيع ©
 . ثبعلل مكانقلخ يأ  هلجأل
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 «مكانقلخ (نأ» ىلع واولاب ةفوطعم : ةلمجلا : نوعجرت ال انيلإ مكنأو ©

 . نيعوجرم ريغ مككرتنو ثبعلل يأ «اثبع» ىلع ةفوطعم نوكت نأ زوجيو
 ينبم - نيبطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلا . ديكوتو بصن فرح :ّنأ

 راج : انيلا . روكذلا عمج ةمالع ميملاو «نأ» مسا بصن لحم يف مضلا ىلع

 لعف : نوعجرت . ال لمع ال ةيفان : ال . نوعجرت الب قلعتم رورجمو

 عقر لح يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم لوهجملل ينبم عياضم
 . ؟نأ» ربخ عفر لحم يف «نوعجرت ال» ةلمجو لعاف بئان

 © رك ززفانسوعتملإا كيفن 1
 ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىلاعت . ةيفانعتسا ءافلا : هللا ىلاعتف ©

 : ىنعمب . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . رذعتلل فلألا

 . بعللاو ثبعلل ًائيش قلخي نأ نع يأ كلذ نع هزنت

 نأ زوجيو . ةمضلاب ناعوفرم ةلالجلا ظفلل  ناتعن  ناتفص : قحلا كلملا ©

 - ةفص «قحلا»و قحلا كلملا وه : هريدقت فوذحم أدتبملا ربخ «كلملا» نوكي

 . ةمضلاب اهلثم عوفرم كلملل - تعن

 ىلع ينبم اهمسا : هّلِإ . «نإ» لمع لمعت سنجلل ةيفان : ال : وه الإ هلإ ال ©
 يف لصفنم ريمض : وه . ءانثتسا وأ رصح ةادأ : الإ . بصن لحم يف حئفلا

 ىلع عفرلا هيف تلمع امو 4ال" لحم نأل «هلإ ال١ لحم نم ًالدب عفر لحم
 «ال) ريخو . هايإ الإ ناكل ابصن ىئثتسملا اوه» عضوم ناك ولو . ءادتبالا

 . (وه» وأ . دوجوم وأ نئاك : هريدقت فوذحم سنجلل ةيفانلا

 : شرعلا . ةمضلاب عوفرم ؛وه» ريخ : بر : ميركلا شرعلا بر ©

 - تعن  ةفص «ميركلا»و ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم

 هنم لزنت ةمحرلا نأل مركلاب شرعلا فصوو . ةرسكلاب اهلثم رورجم شرعلل
 . نيمركألا مركأ ىلا هبسنل وأ ةكربلاو ريخلاو
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 إو 2 7 ١1
0 « 

 يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم . ةيفانئتسا واولا : عده نمو ©

 ريخ عفر لحم يف هباوجو طرشلا لعف نم ةيطرشلا ةلمجلاو .٠ ًأدتبم عفر لح
 هرخخآ فذح همزج ةمالعو نمب موزجم طرشلا لعف عياضم لعف : عدي «نما

 نمو .: ىنعمب . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو  ةلعلا فرح

 عاتجالا : ىنممب ناكم فرظ رهف هتتاضالو مسا : عم : رخآ اهلا هللا عم ©
 : ةلالجلا ظفل هللا . فاضم رهو وعديب قلعتم بصن لحم يف ةبحاصملاو

 هب لعفم : اهلا . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم

 .نوني لو ةحتفلاب هلثم بوصنم ًاهلإل - تعن  ةفص : رخآ . ةحتفلاب بوصنم
 00 . لعقأ  نزو ىلع هنأل - نيونتلا - فرصلا نم عونمم هلأل

 بضن لحم يف : ةلمجلاو . هتايثإ ىلع ليلد ال : ىنعمب : هي هل ناهري ال ©

 :نأ زوجيو ١ هللا عم هلإ يعدمب مكهنتلا باب نم وهو اإل -_تعن -ةفص
 :يناثلا.هجولاو. مالكلا ىنعمل ةدكؤم اهنأل احل لحم ال ةيضارتعا ةلمجلا نوكت
 ىلع ينبم «ال١ مسا : ناهرب «ْنا» لمع لمعت سنجلل ةيبفان : ال . بوصأ
 ريخو ال١ رنخب ناقلعتم نارورجبو ناراج : هبو هل « بصن لحم يف حتفلا

 . ايوجو فوذحم اال»

 يف ءاغلاب نزتقم مزاج طرش باوج : ةلمجلا : هير دنع هباسح امنإف ©

 ' . ةفوفكمو ةفاك : اهنا - ءازجلا  طرشلا باوج يف ةعقاو : ءافلا . مزج لح
 , ريم - لصتم ريمض ءاملاو فاضم وهو ةمضلاب عوفرم أدتبم : هباسح

 قلعتم ةحتفلاب بوصنم ناكم فرظ : دنع . ةفاضالاب رج لحم يف  بئاغلا

 أ رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجي هيلا فاضم : هبر ؛ةباسحا أدتبملا ربخب

 ت0



 رج لحم يف  بئاغلا ريمض - لصتم ريمض ءاحلو فاضم وهو ةرسكل

 بصن فرح وهو لعفلاب هبشم فرح : م: نورفاكلا حلفي ال هنإ ©

 زوجو ناد مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم نأشلا ريمض ءالاو . ديكوتو

 ال ةيفان : ال «عدي نم» يف لوصوملا ىلع دوعي بئاغلا ريمض ءاحلا نوكي نأ

 عوفرم لعاف : نورفاكلا . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : حلفي . ا لمع

 ةيلعفلا ةلمجلاو . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنأل واولاب

 . «نأ» ربخ عفر لحم يف «نورفاكلا حلفي ال»

 1١ ا اس 21 !

 ١١4 تيما محرر يعايَرلقَو 4#

 ةفاشلا ةميركلا آلا ل تيرصأ : رق يفت لا بر لقو ©

 . نيعستلاو

 ةعساتلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : نيمحارلا ربخ تنأو محراو رفغا©

 . ةئاملا دعب
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